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 הצילסובונ - טוקחלי



 תורייעה יתש ןיב לובגה



 ירפכ .*

 םימואתה תרייע טוקלי

 הצילסובונ

 ?ןוהו תונורכז יקרפ

 ג"כשת טבשב ויט 6 "ר'מש., תאצוה



 רבחמל תורומש תויוכזה לכ

 ביבא-לת ,מ"עב "תודחא. יביטרפואוק סופד



 לש הרכזל

 ה יסד ה

 הדידיהו היערה





 ארוקה לא

 תמר ונתבשומב ןכתשהל וויא הצילסובונ יאצויש ,לרוגה הצר
 הב ובשיתה 1928/29 תנשב ןכל םדוק דוע רשא וז הבשומב ,ןורשה
 .הרייעה התוא יאצוי םיפסוי ינש

 תונורכז התלעהו ,קזח דה םהב הררוע וז העפוהש ראתל רשפא
 גישהלו םידחא םילוצינ בבודל וחילצהש ירחא דוחיב ,קוחרה רבעהמ

 ןויכו .התוא ובזע זאמ הרייעה תורוקמ םירואיתו םיטרפ םהיפמ
 הירוטסיה יקרפ המכ רבכ ומשרנ הפוקת התואמ תרחא הדובע ךרוצלש
 .םכיגפל רשא הזה טוקליה אציו האלה טוחה הווטנ אליממ

 ,תחכשנה הרייעה תודלותמ רואית תתל :איה הזה טוקליה תרטמ

 וא דסומ הזיא םעטמ אלש ,שיגדהל ילע .אובי רודל ןורכז הל םיקהלו

 ,תויומד .תונורכז ןאכ תולעהל יתאב ינא יתמזויב אלא ,הרייעה ינב

 הצממ וז הדובעש בושחל רמייתמ יניא ,וז המודק הפוקתמ תויזוחו
 .אשוגה תא

 םיכמסמו .םימוליצ ידי לע תויטנטוא וז הדובעל תוושל ינוצרב

 .ינורכזב ורמשנש יפכ םירבדה תא רסומ ינירהו ,םיאשונל םירושקה

 "םשודדי, תמקהל הנוילע תוחילש יתאלמ הזב יכ ינרובס
 םלוע תמחלמב דוע ,תירטסואה ,הקלח התרכנש וז הבושח הליהקל

 .הינשה םלועה תמחלמב הדחכנ תיסורה -- התמואת וליאו .הנושאר

 טקלטה

 ג"כשת ,ירשת



 תזירטסואה הצילסובונ

 .היקרוט ןוטלש תחת ,הבד לו מ מ קלח התיה תומדוקה תואמב

 ירה לש יחרזמ ינופצה ןורדמב ,הפוריא חרזמ םורדב תנכוש איה

 .רוחשה םיל ךפתשמו וימימ תא ליבומה ,טורפה רהנ לע ,םיטפרקה

 -סבהה הירטסואל הכייתשה איה הנושארה םלועה תמחלמל דע

 1918 תנשב .היברסיבל הפרוצו היסור ידי לע השבכנ זא ,תיגרוב
 בוש הנש התואב .1939 דע הב וקיזחהו םינמורה ושלפ (רבמבונב)
 .םיסורה התוא וספת

 תוצעומה תירב לע תינמרגה הפקתהה םע 1941 לירפאל 22-ב

 החפוס 1945 תנשב .הילע וטלתשהו הינמרג תרזעב םינמורה ורזח
 .הניארקואל תיפוס

 ,דוסיה דע הסרהנ איה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ סע
 .םידוהי הב ןיאש טעמכ םויכ .םדוקה לובגה די לע הקלחב קר התנבנו

 -- האושה ינפל תיסורה הצילסובונב היסולכואה לדוג רבדב

 .םיפלא תרשע דע םיפלא תשמח ןיב תוענ ןהו ,תונוש תוכרעה שי
 .שפנ

 ןיב טרפסמ םיכירעמ ץראב .תואמ המכ קר הב תואצמנ םויכ
0. 

 .המיל וריפב תואצמנ םהמ תואמ המכ לש זוכיר

 ווטוז ר"ד ירטסואה ןורב ה היה ונלצא ןושארה הזוחאה לעב

 ףוסבל .זיורק םיחאה םידוהי ינשל התוא רכמ אוה ןמז רובעכ

 ןירדנלפ ןופ םשב ינמור ליצאל הרכמנ איה

 :תורעה

 רבמבונב השוביכ דע המואתה הרייעה תודוא רמוחה לכ .א

 יטרפה ןויכראה ןמ ןכ ומכו ,ןורכזה ןמ הבואש ,םינמורה ידי לע 8

 רבונ יאצוי יפמ םשרנו ףסאנ ךכ רחאלש רמוחה וליאו ,טקלמה לש

 .ךכ לע םהל הנותנ יתדות ,הצילס

 ןאיובמ ר"ומדאה לש ןומראהל טרפ ,רפסה ףוגב םימושירה ב

 .הילצרהמ .ב רלדירפ רייצה לש וידי ישעמ םה

 ותסינכו ,.הצרא תיסורה .בונמ ןמדלפ ירוא רענה לש ותיילע | .ג

 בר םשור התשע (הנושארה םלועה תמחלמ ינפל) הילצרה היסנמיגל
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 ויתובקעב .השיגפ לכב וארקוה ויבתכמו וירחא בקע ונלש רעונה .ונילע

 אוה ףא סנכיהלו תולעל רדיינשטרב םייח ,ונירבחמ דחא ןנוכתה

 .המחלמה הצרפ םייתניבש אלא ,היסנמיגל

 ,יספ וא חס פ ברה םשב דחא היה יסורה דצהמ םינברה ןיב .ד

 ,תוימורתה ויתונוכתו ויתולעמל תודוה ונלצא ירלופופ דואמ היה אוה

 הנמנ היה ,ה"ע גרבניו יכדרמ ,ודכנ .ל"ז אבא לש וידידימ היה אוה
 .ונתבשומב םיבשייתמה ינושאר ןיב

 .וטוז ןורבה תווחב המלוצו 1902 תנשמ איה תיתחפשמה הנומתה

 תורחתהב ונמזו ורוקמ ,ןלשימרפמ םיר"ומדאה לש תרגאה

 וברי םילרעה יכ ; הכרבל בל ומיש בירי דצמ חזרמה תיב תוריכש לע
 .ש"יי תותשל

 איה ;ןאיובמ ר"ומדאה לש ןומראה ;:איה תריוצמה היולגה

 ' יאבגה לצא דבע רשא ףרוד ןורהא ;דידי ידי לע ילא החלשנ

 1914 סרמל 22 .תונובשח להנמ רותב ילש קדנסה תילגרמ לארשי
 ביבא ותואב הללותשהש תורהבה סופיט תפיגמ רבד לע הב רפוסמ

 ינומה זפשאלו דיינ ח"יב םיקהל ךרוצ היה הנוסיר םשל .ןאיובב

 ירקמ .םתרזחה ינפל וססורו תועובש המכל ורגסנ םהיתב .םיעגפנ

 .תולק רתיב הפגמה הרבע ונתרייעב .ויה אל תוומ

 ןמדירפ קחצי 'ר ר"ומדאה ידכנ ינש ןיב ראפה תנותח

 ק"שע) ךתולעהב 'ו םויב המייקתה לארשי יברו םוחנ יבר ,ןאיובמ

 םיחרוא יפלא הב םיחכונ ויה .םייעובש הכשמנו (ד"ערת ןויס י"ח

 .גנוטייצ רציבונר'צ ענימעגללא ;ןותעה לש הבתכ תפרוצמ .םיפוצו

 םיפסויה ינש םיעיפומ הב .תיצולח הרשכה תצובק לש םוליצ

 הרשכתה איה .בולסינטס היצילג חרזממ םיצולח רפסמ ףוריצב .בונמ

 התלעו הניו די לע גנילריקב תיאמצע הווחב םייתנש ךשמב הילעל
 .הצרא 1921 תנשב

 .הנש 30 לש הדירפ ירחא םישגפנ טקלמה לש החפשמה ידירש

 .1950-ב דחי ונצבקו

 ויה םה .םיללוכה לע םילכרמאה םג םיר"ומדאה ויה עודיכ

 השודקה ץראב םתקולח לעו הלוגב תופוקה יפסכ זוכיר לע םיארחאה

 .םיינעה ןיב

 בוסוקו ץינשיו ןיב ,רודה יקידצ ןיב ףירח ביר ץרפ םימיל

 ןתינ .בובלמ ברה לש ותוברעתהב ךרוצ היהו ,הקולחה תרוצ רבדב

 .ולש ד"הספמ קתעה ןאכ



 הקיטפיטטס

 הנמ .ו"ערת 1916/1913 תנשמ הניווב ןוינואה לש חולה יפל
 יסמ ומלש םהמ ,שפנ 7"1600ל בורק הצילסובונב ידוהיה בושיה
 3.000 תואצוה וליאו תונורק 5.500 ויה תוסנכה .םירבח 150 הליהקה

 ןועמש ר"וי -- :ןמקלדכ תבכרומ התיה הליהקה תצעומ .תונורק
 .1 רנבא ,ןיליימ חספ .שברב השמ ;םירבח .מ סוכרמ ונגס ,ךוטלב

 םדוקמ) יתרפא ןועמש ,טחושה .ןמסטוג ברה .דועו ןייטשרעיופ

 ברה ללפתה וב ןשיה שרדמה תיב :תסנכ יתב השולש .(דוד לאומש

 לודג רדהנ ןינב -- שדחהו .לדנמ שמשה .םיקודא םלוכ .םינקז המכו
 ידיסח ברועמב וללפתה ובו תונכשב ןשיה די לע ראופמו תודימ

 ליכה אוה .םיארונ םימיו .טייצראי ימיב ןעשטיידהו .הרוגדס ,ןאיוב

 ירפס ףלאמ רתוי הרישע הירפס םג וב .הבישי תומוקמ המכו המכ

 ,הלימ תירבו תונותח ומייקתה וב .(דרפס) םייניבה ימימ רקחמו שדוק

 ונבו .סוטמ שמשה .םיקידצ לש הריטפ ימי רכזל תולוליהו ,םהינימל
 (ףרוח לש הליפתה תיב שולפ ךותב יקדרד ידמלמ םג ויה) .הדייז

 ילעבל שמיש לודג אל ישילש תסנכ תיב .הווקמו העזהל ץחרמ תיב
 הרבחו םילבס תוגג יסכמ םירגנ םינולגע םירלדנס םיטייח הכאלמ

 םירפס ןוקית רתסב ןתמ .םילבא םחנמ .םילוח רוקיב .הלכ תסנכה

 ןינב םע .(ןטייצראיה ילעבמ בור יפ לע םירפס תשיכרל הדעו)

 עיגה ישוקבש נ"כיב הב ומיקה תבכרה תנחת די לע השדח הנוכש
 .דחא ןינמל

 םיכוותמהו םירחוסה דוגיא לש ןודעומה םייק היה הז דבלמ

 ףינסו .תבכרה די לע יזכרמ ראוד ,ןולמ יתב ינש .לובגה ירבע ינשמ
 הבוח לש יתלשממ רפס תיב .םייטרפ םיאפור ינש .הרייעה זכרמב ול

 תויינשמ ,תינמרג תימשרה הפשה .םירצונו םידוהי םיבשותה ללכל

 ורקב ובו ןרטשנגרומ הרומה ךמסומ יטרפ רפס תיב .תינמורו תינתור

 רעונה לש דוגיא ,יתלשממה ס"יבב רקבלמ וענמנ תד ימעטמש הלא
 ס"יב .ןורהא השמ הרומה .תותיכ המכ ןב ירבע יטרפ ס"יב .ינויצה

 .בוטסיו יסורה אבצהמ קירע טנדוטס לש ותלהנה תחת ינויצ ירבע

 ינשה רבעהמ ןמפיוק הרומה ובו ינויצ םידלי ןג .ר--פ הבוט תרזועהו
 -קנב רניוה :םיקנב השולש .שידויב ץרפ ש"ע הירפס .לובגה לש

 .סוכרמ ריעה שאר לש יטרפ קנבו קנב ןקיטופיה ,ןיירעפ

 קילדמכ םג שמישו הרייעב ידיחיה רטושה היה וברוקיקטסוק

 .ימוקמה ןוטלשה לש ףתרמ שמיש רהוס תיבכ .תובוחרב םיסכולה

 .םידוהי םלוכ ויה םיבדנתמ שא יבכמ

 תיב .ידוהיה בושיה ךותב םיינש םירכאה ליבשב חזרמ יתב
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 םירצונו םידוהיל םידרפנ תורבק יתב .ןולמה לש ןינבה ךותב דחא הפק
 הנוכש התיה תבכרהו סכמה ידיקפל .תבכרה תנחת ירחא ריעל ץוחמ

 םיתעל תדקופ התיה זוחמה לש הירמרדנגה .םידוהי אל םלוכ .תדחוימ
 דחא רחבנ היה "עדניימעג,ה ימוקמה ןוטלשה ,הרייעה תא תובורק
 ינמור רכיא םדוקמ היה שאר בשויה רטסיימרגריבה ,םינש שולשל

 התיה םינינעה תלהנה םצע ,תוא תרוצ עדי אלש רוב יטוק םשב
 סוכרמ רישעה ןגסהו תורצויה וכפהנ ךכ רחא -- ידוהיה ןגסה ידיב

 .יטוק רכיאה ןגסלו ,רטסיימרגריבל רחבנ יטרפ קנב להנמ

 .ץיבונרצל דע תעסונו םויב םימעפ שולש תאצוי התיה תבכר
 תורכרכ .הרוגדס .הלהמ ,ןאיוב ,הנילוגוג :תונחת המכ ויה ךרדב

 .(מ"ק השמחכ) .הנחתה םע זכרמה תא תורשקמ ויה דחא סוסל תומותר

 -- זכרמה ןמ הכילה העשכ -- רפכה די לע רבעש טורפה רהנ
 םירגובמל ףאו רעונ ינומהל היחשלו הציחרל הכישמ םוקמ שמיש

 .יסחי ןפואב םיטעמ םלוא ,ורסח אל העיבט ירקמ .ץיקה ישדוח ךשמב
 -- ,ץמרטוקה שמיש שפוח תותיעבו תותבשב םיבשותל לויט םוקמכ
 דודרה לחנה גלפ ךרואל ךשמנ אוה .הלפשהו רהה ןיב רוזיאה אוה

 ואצמנ ינש דצמ וליאו ,דחא דצמ לובגה ירבע ינש ןיב הצחש הנטיקר

 היה רשפא הז לויט םוקממ .רפכה ירכא לש תודשהו ירפה יצע ינג
 .היתובוחרבו םיתבבו המואתה הרייעב השענה תא תוארלו ףיקשהל

 קחרתה רשאכ יכ הרק םעפ אלו .ךרואה לכל בבותסה ןיוזמ רמשמ
 להק ןיב ברעתהו לחנה תא רבע ץמוא לעב דחא ץפק רמשמה
 .םילייטמה

 ,תלייטב הנותח -- תונוטלשה תמכסהב -- הכרענ וליפא םעפ

 ןוישר ולבק אל יסורה רבעמ םינתוחמהו ליאוה לובגה לע שממ
 .הרייעל סנכיהל
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 ידוה' בוש' תווהתה

 הצילסובונ םימואתה תרייעב

 הייורש הנושארה םלועה תמחלמל דע הניבוקובבש הרעצמ ריע

 לובגה ןומיסל זירט תניחב .שלושמ אוהש ,יפרגואיג םוחתב התיה

 תמחלמ ץורפ דע תורידאו תולודג תומצעמ שולש לש ןהיתונידמ ןיב

 .הניבוקוב הללכנ הברקבש הנידמה ,הירטסוא :הנושארה םלועה

 רהנה ותוא הצח .הרייע קפס רפכ קפס ,הז םוקמ .הינמורו היסור

 ,רחא גלפ וליאו .הינמור ןיבל וניניב יעבט לובג שמישש ,טורפ

 ,םייכרבה ביטרהל אלב ותוצחל ןתינ לקנבש (הנטיקר) ,רתויב ןטק

 וז התיה השעמל .היברסב :רמולכ .היסור ןיבל וניניב לובגה היה

 .היסורו הניבוקוב ןיב הוגליפו הוצח תולובגהש ףא ,תחא הרייע

 יסחי ןפואב שדח םוקמ רומאל ,שדח רפכ :השוריפ -- הצילסובונ

 תולעהל יתלוכיש םיטרפה טעמ .ידוהיה בושיה הב ריעצ היה דוחיבו

 תונשב .דבלב העומשה יפמ תועידי ןה הלא ףאו םיקמה ינקז יפמ

 םידדוב ואב הליחת .ןאכל טקלתהל םידוהי ולחה ט"יה האמל םינומשה

 הפוריאבש הירטסוא תוזוחממ הלא לכ -- רתוי לודג רפסמב םהירחאו

 הרייעה יבשות םע רחסמ ירשקו םיקסע וחתיפ הלא לכ .תיחרזמה

 ךייש היה .טורפ רהנה ךפש רוזיא דבלמ .המדאה לכ .יסורה רבעבש

 לכל םירוגמ תנוכש םיקה הז ןוראב .וטוז ר"ד םשב דחא ןוראבל

 םיקה וז הנוכש .ירטסואה סכמה תיב םע לבוגה .בוחרה לש וכרא

 הלא ויה .םיתבה ןיב הלידבה רפע ךרד קרו בוחרה ידיצ ינשל

 תחא ןיב ץייח לכ אללו הינשל תחא תוקובדו תופופצ םירוגמ תוריד

 תבחר רככ .םירוגמה ירדח ויה ףרועבו תויונח ויה תיזחה דצל .התוערל

 תומיב םירכאה ואיבה וילאש .קושכ השמיש הנוכשה ךוותב םיידי

 עצמאב .םהינימל ףועו םייח ילעבו םהינג ,םהיקשמ תרצות קושה

 .םיבשותל םימ הקפיסש .םייח םימ ראב התיה רככה

 -- בוחרה לכ תא תומילשב הלכאש .הקילד הצרפ םימיה דחאב

 לכש רמול ךרוצ ןיא .היינבה תופיפצ וז "תידוסי. הפירשל העייסו

 הובג היה םיבשותהמ ןוראבה הבגש הרידה רכש .ץעמ ויה םיתבה

 שילש .רומאל .שדוחל ןדלוג רשע השמחל הרשע ןיב ענ אוה ןכש ,ידמל

 היסורל הירטסוא ןיב סכמ ךוסכס ץרפשמ .החפשמ לש המויקל ךרצנה

 ,םינושארה תונברקה םידוהיה םיבשותה ויה בר ןמזל קתוש רחסמהו

 ךכ בקע םירבטצמ ויה הרידה רכש ימוכסש יפלו .רבשנ םמחל הטמש
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 הליל ןושיאב םיקרוע םיבשות הברה ויה ,םירכינו םילודג םירועישל
 .תובוחה םולשתמ רטפיהל ןעמל

 תובא וטילחה תונידמה יתש ןיב רחסמה ירשק שודיח םע

 ןוראבה תאמ המדא ושכר הלא .םהידיב המזיה תא לוטיל הרייעה
 תורצח םע םיתבו תוליו לש תורודה תונוכש ומיקהו הזוחאה לעב

 ווישש ,יונ תוניג חורפל ולחה םיתבה דיל .תמדוקה תופיפצה אלל

 :רוביצ תודסומ ומקוהו םישיבכ וללסנ ןכמ רחאל .הרייעל קרי תרטע

 ץחרמ תיב לידבהלו תסנכ יתב ,ראוד ,ןולמ יתב ,םיקנב ,רפס יתב

 תידוהי הליהק לש הרוצ הגרדהב םוקמה לביק וז ךרדב .הוקמו העזהל

 ידוהי ןהיכ דימת .םינווגמה םוקמה יכרצ קופיסל תגאודה ,תנקותמ

 ,םירכאה דחאל תונגסה תרסמנ התיה ןויוש םשל וליאו הרייעה שארכ

 .בותכו אורק עדי אל בורלש

 הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע אופיא החתפתה הרייעה

 םלועה תמחלמ ץורפ דע) גשגשמו חרופ ,ידוהי רקיעב ,בושיל

 .(םידוהי אל תואמ שולשו םידוהי בא יתב 250 הב ויה הנושארה

 םישגפנ ויה ובש .ןודעומו תראפתל ןינב םיקה םירחוסה דוגיא

 ,היצמרופניא םיפילחמו לובגה ירבע ינשמ םיכוותמהו םירחוסה

 ואציש םינותעה לכ טעמכ םייוצמ ויה ןודעומב .'וכו םיקוסיע םימייסמ

 תבית ,תובישי רדח ,ןופלט רדח :ןכו הינמרגו הירטסואב ועיפוהו
 .םידמב רעוש דימת בצינ היה הסינכה דילו ןודעומה רבח לכל ראוד

 ,םינויצה יסוניכ .תונותח .םיפשנ םיכרענ ויה ןודעומה לש הז םלואב

 לפא ףתרמו םוקמה לע ותורמ טילשמ היה ידיחי רטוש .דועו רעונה
 .םיגוסה לכמ םיעשופל רהוס תיב שמיש הצעומה תיבבש

 וטוז ר"ד הזוחאה לעב לש הווחה

 הזוחאה לעב לש הלודגה ותווח ןורכז רמשנ תודליה ןורכזב

 הריט הב התיה ןכ .רפכ טעמכ זא ,הרייעה יתכריב הנכשש ,וטוז ר"ד
 ,םיחיש ,םיחרפ ,יונ יצע לש אילפהל תחפוטמ הניג תפקומ .הלודג
 תוקרזמ ויה םשו הפו ןגה תא םיצוח ויה םיפדצ םידפורמ םיליבש
 לכמ ירפ יצע לש םידממ בר ןג םג ןאכ היהש ףיסוהל רתומל .םימ

 ,רטמ ינש לש הבוגב תואסנולכו תוחולב רדוגמ היה ןגה חטש .םינימה

 רדגה ךל טעמ םאו .םייוצר יתלב םיחרוא לש םתרידח תעינמ םשל

 ןכ יפ לע ףאו .קוחרמל דע ותתיח ליטמה בלכ םע רמוש םג ךל ירה
 םייותיפ היה לודג ןכש ,םידליה ונתוא םיצמאמה םתוא לכ ועיתרה אל
 םמעטמ תונהילו ברקתהל ונל וזמרו וצרקש םהינימל תוריפה לש
 הזיאמ קלח םיקרפמ ,רדגל םיברקתמ רתסב ונייה ךכ םושמ .ברעה
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 וטוז ר"ד ןורבה הזוחאה לעב

 תוריפ הצוחה םיררוגו םיכשומ תידי לעב לקמ תרזעבו םישרק חול

 "תויעב, לכ אלל ונל ונעג תוריפהש תודוהל שיו .ונקשחש הדמח
 ."ונרישכמ. לש לק עגמ לכל עפשב םירשונ ויהו

 ,םילול ,תותפר ובו םימנוד תורשע המכ הספת קשמה רצח
 היה ידוהי ןכוס .םידבועל םיבורמ םינבמ ןכו ריבכמל םינוש םיריד

 הריבעמ היהש ,(ב"ויכו םיציב .האמח .הניבג) קשמה תרצות לע הנוממ
 ןכש ,םידוהי רקיעב ויה םינוקה .הבורקה הביבסה לכלו הרייעל

 םיקשמ תלעב הבורב איה ףא התיה תידוהי אלה תרחאה היסולכואה
 םונורגא ,היה ידוהי קשמה לש יללכה ולהנמ ףא .םיריעז םייאלקח

 ךותב החוורמו החוג הריד התצקוה הז "םונוקיא,ל .ותרשכה יפל

 הלבמו םוקמל ץוחמ דימת היה "ץירפה, .הזוחאה לעבש יפלו .קשמה

 לוהינל יארחאה "םונוקיא,ה היה ,ויתוסנכה זובזבבו תוללוהב ונמז
 .קשמה

 םידוהי אל לש הלא תוזוחאב דבכנ דיקפת ללכב ואלימ םידוהיה
 חזרמה יתב ירכוחכ םאו ןהילהנמ וא תוזוחאה ירכוחכ םא ,הביבסב

 תובר םינש ךשמב רכוח היה ל"ז יבא ףא .הזוחאה ילעב לש םתלחנ
 ומויק .ץיבונרשט הניבוקוב תריבל תינופצ ,הנבר רפכב חזרמ תיב
 רתחש ,רחא ידוהי עיפוה ובש .רהמנו רמ םוי ותואל דע ,דובכב היה
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 ,ומעל היה לוכי אל ורשוי לגרל יבא תא דביכש "ץירפה.  .ויתחת
 יבא ידימ איצוהו חזרמה תיב דעב רתוי הובג רכש לש יותיפה ינפב
 םוכס ףיסוהש ,הרחתמה רחאה ידוהיה ידיל ותוא רסמו ותסנרפ תא
 תא ובביחש םירכאה תוינורט םג וליעוה אל .הריכחה ימד לע רכינ

 יבא לש ומחל הטמ רבשנשמו .םתא תונקותמה ויתוכילה לע יבא
 עיגה ךכו .רחא םוקמב ומויק רוקמ שפחלו םוקמה תא שוטנל ץלאנ
 .ובשומ םוקמ תא ןאכ עקתו הצילסובונל אוה

 ונתחפשמ הבשיתה הצילסובונב תויונפ תוריד ויה אלש ןויכו
 .תיר"ומדאו תידיסח תלשוש לשב םסרפתנש םוקמ ,ןאיוב ךומסה רפכב
 היה עובשב ןושאר םוי לכב .הלגעב העיסנ לש העש קחרמ הז היה
 עוקתלו ןאכל עיגהל םידקהש דוד ןב לצא רד ,הצילסובונל אצוי יבא

 םירהצה רחא ישש םויבו רחסמבו ןתמו אשמב קסע עובשה לכ .דתי
 .םידלי הששב תלפוטמה ,ותחפשמ קיחב תובשל רזוח היה

 דליל ול קשחתה םיכרע יונישו םידודנ ייח לש הפוקת התואב

 האמה ףוסב הז היה .םלועה ריוואל תאצל םינוקז ןבה -- יעיבשה
 תונכהשכ חספה גח ינפל םימי הנומש קוידב ,1897 הרשע הנומשה
 ויה אל םידוהי טעמכש םילרע רפכ ותואבו .ןמוציעב ויה גחה תארקל

 תדלויב לפיטו עובשה ותוא לכ רבכ רזח אל ל"ז אבא .אצמנב
 יברה לש ורצחב גחוה הז ערואמ .הלימ תירב תארקל תונכהבו

 תודריטה ךות ,"רדס,ל תונכהה םוציעבו ,חספ ברעב .ןאיובמ ר"ומדאה
 ר"ומדאה הנפתה םידיסח חסונב ללה תרימאו הרומש הצמ תייפא לש

 '/ר ולש יאבגה .ילש קדנס שמשל ידכ ,יאניזירה לש ונב ןב קחצי יבר

 םיגלופמ ,יל הלע ךכש ןויכמו .להומ לש דיקפת אלימ תילגרמ לארשי
 דיסח יאדווש ורמא הלא .דיתעב ילרוג לע תועדב דמעמ ותואב ויה

 יל אבינ ,יאשחב ןויצ בבוח ,ידוד וליאו היהא גלפומ םימש ארי

 ילואו ,לודג ינויצ יאדווב היהא ,סרגנוק תנש איה יתדיל תנשו ליאוה
 תפצב ןומטה אבסה תוכז יל דומעת ךכבו -- בושיה ינובב הנמָא םג
 .השודקה ריע

 הינופ תמועל הריק

 הניבוקובבש הרייעה יקלח ינש ןיב ברה ינושה היה רתויב טלוב
 םישיבכ ויה ,הניבוקוב הירטסוא ונייה ,ונדצמ .הזמ היסורבו הזמ
 אצויכ לכו םילצמ םיצע ,םירודה וליפאו םיאנ םיתב ,ןויקנ ,םילולס

 לש המוחתבש לובגל רבעמ וליאו .רדהו יונ םיברמה ,םירבדה הלא
 ,תונושו תובר תוניפב םידמוע םימ ,שפרו ץוב תושודג תורככ : היסור
 לגר לכש ,ץע תוכרדמ ,ץיקב עפושמ קבאו ףרוחב תושיאבמ תוציב
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 ,םיפופצו םיבולע ,םיכומנ ץע יתב ,ןהילע הכילהב תדעומ תדעוצ

 .רועיכ םושמ םהב שיש םירבד -- ,תוקומע תולעת ,רפע לש םיכרד

 .יולגב םאו רתסב םא ,הזמ הז וסנרפתהו ויח הרייעה יקלח ינש

 תא רובעל ןהילעב תא תוכזמה תודועת וקנעוה םוקמה יבשותל

 םתהמו םתהל אכהמ םוי םוי םירבועו םיכלוה ויה ךכו .תושרב לובגה
 .ברעב עבש ןיבל רקובב עשת ןיבש תועשב קר לבא -- אכהל

 תומכב םינוש םיכרצמ םינוויכה ינשב ליבוהל םג היה רשפא

 ,תוריפ ,תוירגיס .קבט ,הת :וסנכוה אכהל םתהמ .תלבגומ יתלב

 ,השבלה ירבד .הירטנלג :םתהל אכהמו ,דועו םחל .תופוע תוקרי

 קדבנו ונעטמל לאשנ בשו רבוע לכ היה סכמה תנחתב .דועו תוחפטמ

 היה רתומה לע הריבעב ספתנש לכ .וקיחבו ויסיכב הקידב ידי לע

 םיקדבנ ויה אל סכמה ידיקפ ידי לע םירכומ םיחרזא .סכמל סנק םלשמ
 הירטנלג תויונח יעפושמ תובוחר ויה וכראלו לובגל ךומסב .ללכ

 םירחוב ,לובגל רבעמש היסורמ םינוק םירס ויה ןאכל .היצקפנוקו

 הברה .םמצעל ורחבש תא םהיתבל םינימזמו .םהל ךרצנהו יוצרה תא

 ןפוג לע וללה תורוחסה תחרבה ישעמב ןמויק תא ואצמ תוריעצ םישנ

 לובגה תא ויה תוצוח הלא .הכיתחל תוקיפוק 20--10 לש ריחמב

 ןה ויה .גרטקי אל סכמה ןטשש ידכבו .םויה ךשמב םימעפ שש שמח

 .םייסורה סכמה ידיקפל "די תנתמ.. תוקינעמ

 ק ו ש ה

 .קושה ערתשה .,תיסורה הרייעה זכרמב בחרנ חטש ינפ לע

 םינופירצ ינימ ,רדסו רטשמ אלל ,ץעמ םינבמ לש םירוט םירוט

 חתפנ תיזחב .שיא תמוקבו 2--2% לש לדוגב םיזגרא ייומד םינכודו

 שמיש ריק ותוא .םיערכ לע ןעשנ אוהשכ דרוהו וכרא לכל ריק יצח

 .תוחוקלה להקל הווארל וגיצהש תרצותו תלוכרמ ינימ לכל חטשמכ

 וא ותלוכרמ לש ביטה לע תולוק ילוקב זירכהו דמע ןכודה לעב

 .תוחוקל וילא ךושמל םירענ חלשש

 ועיפוהו ובברתשה תוחוקלה ןיב .תורזומ תולקת ןבומכ ורסח אל

 ימעטמש םיזע רבחו להקה שית הלא ויה .םידבכנ םיחרוא םיאור ןיאב

 .רקפה תניחבב ,הרייעה לש היתוצוחב ישפח םהל וכלהתה "םחר רטפ.

 זא .הטמ רדרדתה לוכה ,חטשמל תחתמ תונעשמה תא וליפה הלא

 .תוריפ ינימ ,ירט םחל :םכיחל םימיענ םימעטמ הפל אבה לכמ וספת

 עגפנה ןיב תורגת .שער .הקעצ .הפוחד הציר ,הלהב המוהמ הצרפ דימ

 להוצ דצה ןמ דמע םידליה דוחיב ובורב להקהו .םיזעה ילעב ןיבל
 .וליאכ דיאל חמש ,קחוצו
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 סודאה לוגנרתה

 תא רקיעב תוקילד ודקפ ןמזל ןמזמ :תאז התיה הליגר העפוה

 םושמ םא ישש תולילב הז הרק דוחיב .ץע ינבמ בבוגמו ףופצה קושה
 רופכ ימיב םמחתהל םישמתשמ ויה תורכומהש םילחג יריס וריאשהש
 .םירצונה םיביריה לש םהידי ישעמ הלא ויה וא ,הרקו

 היערכו הברק לע רככה לכ תא הפיקהו שאה הטשפתה עגר ןב

 .רפא תמרעל היה לכהו

 1915 ,םחימה דךי לע הסה תיבב יוליב
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 התה תיב

 םקוסיע .םיגלפומ םירישע ויה אל תיסורה הצילסובונ יבשות
 הזל טרפ .רוזיאב םידוהיה יבושי רתי לש הלאל ומכ ללכב המוד היה

 רחסממ ומויק תא אצמ םהמ לודג רפסמ ירה רפס תרייע התויהמש
 .וב םיקסועל ןגוה םויק ןתנש טיזנרטה

 םהיניב ויה .ינוניבה דמעמה לע םיבשותה בור וכייתשה םדבלמ

 ויה ,הביבסב תוזוחאה ילעב "םיצירפ,ה לצא ירפ יצע לש םינג ירכוח

 םידיקפ ,םיריעז הכאלמ ילעב (םיקינשטאקירפ) םירזוע ,םינוונח

 יחירבמ ,םילבס ,(תועבטמ יפילחמ) םינפלח ,שדוק ילכ תודסומב

 (לובגל רבעמ םעיגה ירחא) הנידמה םינפל היצקפנוקו הירטנלג

 .יברל תועיסנב םנמז בור םילבמו םהימח לצא םימי ילכוא םינלטב

 ויה םינורחאה הלא .סנב יולת םמויק רשא הסנרפ ירסוחמ םתסו

 ףוסבלו רהרה יברה ,העושיו הצע תשקבב יברה תא רידת םידירטמ
 .ךרזעב היהי םיהלאו ןכ םא הסנת .הת-תיב ךל חתפת אל המלו :טלפ

 !וביט המ הז דבוע ןכבו

 ןוישר שורד אל ,תיעוצקמ הרשכה השורד אל הז ןיממ קסעל

 הנופה התא הריד לעב םא .לודג רזוח ןוה אל ףא ינוריע ,יתלשממ

 .החלצה ךל תחטבומ ירה תספרמ וא ןורדסמ הרידבו ,בוחרל

 50--40 לש םידממ לעב םוקמוק וא םחימ קר ול שוכרל םזויה לע

 תועש לכ םיחותר ויהי םימהש ךכל גאודו וחיתרמ אוה ירה םימ רטיל

 וקוסיעל ץאו רחש םע ררועתמה הרייעה ןב ךדיאמ .אוצמ תעל םויה

 התה תיבל ודלי תא חלוש טושפ אוה ,ומצעל הת ןיכהל ותגאדמ רוטפ

 וא יצח לש ריחמבו ,םימ תוסוכ 10--8 ליכמה םוקמוק םע הבורקה

 גזומ ,ונממ לטונ ויבא .ןיחתור םימ םוקמוק לבקמ המלש הקיפוק
 וכותל קרזנש ןטק םוקמוקמ טולח הת ףיסומ ,ותחפשמ ינבלו ומצעל

 סוכ ירחא סוכ אמוגו ןחלושה די לע בשייתמ ,הת ילע לש ץוצמק
 .תוסוכ 3--2-ל קיפסמה ונושלל תחתמ השק רכוס שיבגשכ

 תיבל םנימזמ ךנה ,תיבב םדבכל השקתמו םיחרוא ךל ונמדזנ םא

 וא לקינמ קירבמ םחימ ןחלושה לע ךינפל דימעמ הילעבו התה

 רשי ךל גזומ התאו תוסוכ רפסמ ליכמה -- "הללוט תרצות, תשוחנמ

 לטונ התא כ"חא ,ןיחתורה םימב םדוק ,ךיחרוא תא דבכמ ,זרבה ןמ

 ףיסומו םחימה לעמ תבקונמ תרתות לע דובכ ןכושה ןטקה םוקמוקה ןמ

 םישיבג ליכמ רשא תדחוימ הספוקב ךל שגוי רכוס .תוסוכל טולח הת
 .תוסוכ 4--3 ירחא אלא הפב סמנ וניא ףאו ,ריבש וניא רוצכ םישקונ

 תא האורו ,םיחרואה םע חחושמ ךתאנהל ךל בשוי התא הככו
 לעב עיפומ ,וכעד םילחגהו םחימה ררקתה םייתניב םא .םייחב ךמלוע
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 אוה תרתותה לע וביכרמ אוהש ופגמ תרזעבו הטמל ודירומ ,םחימה
 התא הצור .ןחלושל וריזחמו תטהול תבהלשל דע םילחגה תא הבלמ
 ,חולמ גד לש בנז ,הכר הציב ,ירט םחל וא םיכעכ ,השקבב תירחש תפ
 5-מ רתוי אל לש ריחמב הז לכו ,רקוב תחורא ךל ירהו תוריפ תחקרמ
 תא בגנל ןעמל תב גמ םג תללכנ הז תורשבש חוכשל ןיא .תוקיפוק
 ןיבו ץיקב ןיב -- חתור הת תותשל םיגהונ םיסורה יכ תפפואה העיזה
 .ןושלה תא טעמכ ברוצה -- ףרוחב

 הגילממ ףוריצב המח הצימח ,קסע לעב ותוא ךל עיצמ םירהצב
 וא הניבג םיאלוממ םינוסיכ תרוצב חמק תוביבל וא .המיעטו הירט
 .ינוזמ ביהי ,ייח ביהיד ןאמ ,א"טילש שודקה יברה קדצ ןכבו .הביר
 .הזמ הז םיסנרפתמ םידוהי ה"בו

 סיקירעו םסיחירבמ

 וז .היח הרוחס תחרבהב הקסעש תידוהי היפונכ ונלצא הלעפ
 תונהיל ידכב "יבר,ל םיעסונה םידיסח ,ישמ יכרבאמ תבכרומ התיה
 .ונחלושמ "םייריש, ףוטחלו וינפ ויזמ

 אבצהמ םיקירע ירה : םלועמ הרסח אל החרבהל וז ןיעמ "הרוחס,
 םהיתוחתמאב "תנכוסמ, תורפסו םשפנ לע םיטלמנ םינכפהמ ,יסורה
 תוחרבה ורבע ללכ ךרדב .לבור 5--3 התלע םדא תרבעה .הלאב אצויכו
 חירבמה .תונולשכ לש םירופס םירקמ ךא יל םירוכזו החלצהב הלא
 ועיגה רחאל ,חרבומה ידי לע ןמיס ןתמ םע קר ורכש תא היה לבקמ
 .ףסכה שלשוה ודיבש ,ךוותמל ,וצפח זוחמל

 -בוסב הלא החרבה ישעמל וסחייתה ,םירטסואה ,ונלש תונוטלשה
 אלל לובג רבוע ונלש דצב ספתנשמ .םייניע תמיצעבו הריתי תונל
 רחאל ררחתשמו קוח תרפה ןוועב לודג אל סנק היה םלשמ תושר
 האמה תישארב היסורב תוערפה ימיבש ןייצל יוארה ןמו ,הלק העש
 םילהובמ םידוהיל םיריתמו לובגה תא הלילב תונוטלשה וחתפ (1905)
 תמחלמ ימי ,הפוקת התואב .םעז רובעי דע ונילא רובעל ינשה רבעהמ
 ונילא םהינומהב ועיגהש ,יראצה אבצהמ םיקירעה וברתנ ,היסור-ןפי
 ינינבב ונכוש .הריתי תומימחבו הדהאב ולבקתנ וללה .ולוכ רוזיאלו
 םיבבוסמ ויה הליהקה ידבכנ .תודחוימ תוריד םנעמל ורכש ףאו רוביצ
 ,םירומיש ,היתש ילכ ,רכוס ,הת ,םימחימ םנעמל םיפסואו םיתבב
 םיתבל םינמזומ הלא ויה תותבשב .םיטלמנה ןיב םוקליחו םחלו
 .תבשל םיחרואכ

 רקיע לכו ונלצא הלא םיקירע םישוע ויה םישדוח לע םישדוח
 אלו הקיטילופ לע םיקסופ םניאש םיחוכיו ,םיפלק יקחשמ :םקוסיע
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 הלטבמ הלא תא איצותש הקוסעתל וגאד ךכ םושמ .תורגית םג ורסח

 רפה, לש בורכו המדא יחופת תוקלח רודיעב וקסעוה ךכו .וז הממוש

 ברע ידמו רקובו רקוב לכ תוארל ונימב דחוימ הזחמ הז היה ."ץיר

 הרמיזו הרישו םהימכש לע םירדעמ ,תדעוצ םידוהי תרייש ברעב

 -- רימ ןענעז ,ןענעז רימ סאוו, : םריש ינזואב דהדהמ ןיידעו .םהיפב
 החיכש התיה אל םידוהי םילעופ לש וז העפוה ."רימ ןענעז םיצולח

 .הבורמ הכ בל תמושת הררוע ןכ לעו ונלצא

 הנינח היתובקעב האיבה ןפי-היסור תיזחב הלודגה הסובתה

 תעש םהל הנתינ ןכש ,םיקירעה ןיב החמש הררועש ,םיקירעל תיללכ
 ארפ ילודיג םג הלאב ולגתנש ןבומכו .םיפסכנה םהיתבל רוזחל רשוכ

 -- ונלצא םישנ ואשנש ויה .םהידי לע ומרגנש תולקתה תוטעמ אלו

 ריהב םויב ומלענו ,םידליו םישנ םהיתבב וריאשהש תולגל אלב

 .תונכסמ תונוגע םהירחא םטריאשהב דחא

 לובגל רבעמ תוערפה

 ועיפוה .היסור ידוהיב תוערפ ימי ויהש .םירעוס םימי םתואב

 .םיפצק הלא ויה ."הרוחשה האמה, לש תויפונכ תיסורה הצילסובונב

 םיכורא תורעש ילדוגמ ,המיא יליטמ םינתרבג ,תומודא תוצלוח ישובל

 ,חצר ,דוש :םהינפ תעבהו .תונויגפ םילשלתשמ םיבחרה םיטנבאהמו

 דוחיבו ,ריעב בורה ,םידוהיה ריעה יבשות תא הזחא הלהב .סנואו סרה

 .םיערופה לש הנוכתהמ ןיע ומילעה תונוטלשהש רחאל

 םינוירבה וליפא וסינ אל ןכש .םויל םוימ המיאה הרבג םייתניב

 .תויונחה ןיב םיבבותסמ ויה םויב .דודשלו חוצרל םתנווכ תא ריתסהל

 -- םלשלמ םיקמחתמו הרוחסה תא םתא םילטונ ,דיל אבה לכמ םירחוב

 םויל .םהידיל םייתרחמ רחמ לכה לופי אליממ : םעטה תא םיעדוי לכהו

 ילכ ראש לכו םינזרג ,םיניכס ,םילבח םיערופה םיניכמ ףא הז תוערפ

 .םהינימל תיחשמ

 ינפל ,ברע תונפל ,ועיפוה ןכ לעו תיסורה הצילסובונב טקש יא

 הרייעב םה וצופנ ןאכ .ונילא םירבועו םידליו םישנ ינומה לובגה תריגס

 לע ונשי םה .םהב השופת התיה הריד לכ .תופי םינפ רבסב ולבקתנו

 לכ וליאו םידליה קר ונלצא וראשנ רקובב .םיסוחדו םיפופצ ,הפצרה

 חתפנ יסורה ינשה רבעב הקילד הצרפשמ ,דחא הליל .ורזח ראשה

 .ונילא ורהנ םינומה ינומהו םיירטסואה תונוטלשה ידי לע לובגה

 וצרפ םיערופה .םביאב וקספנ םלוא ,ףוס ףוס ואב תוערפה ,ןכאו

 תולוק ,תופע תוצונ ,דוש ,סרה :ןאכ םג הרזח העודיה הנומתהו םיתבל

 הנגה דעומ דועב הרדתסנ ןאכ םרב .הפידרו החירב ,תוחווצו ץפנ
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 דע וטלמנש ,םיערופה תא וחירבה רעשב םידמועה הירבחו תימצע

 ררבתנ ףא ,ויה אל שפנב תונברק .םשפנ לע ,םייתימא םירובגכ ,הרהמ

 .םייסורה סכמה ידיקפ לש םהידי ישעמ ויה תוקילדהש ןכמ רחאל

 םתוא וקירוהו (רבעמ תורוחס) טיזנרטה ינסחמ תא ודדשש רחאל

 .דושה תובקע שטשט ןעמל םותיצה ,םות דע

 תיטמולפיד טעמכ תירקת

 .תיסורה הצילסובונ לש הז ןויסנב יתורענב יתיסנתנ ינא ףא

 וילעב תא הכזמה ,טקיפיטרסו רבעמ תדועתב יתדייטצנ ז"ט ןב
 תרכהבו הוואגב אופיא יתדעצ ,לובגה ירבע ינש ןיב תישפוח העונתב

 רמולכ ,יסורה רמשמה .יסורה לובגה דילש םוסחמה תארקל ימצע ךרע

 יתובישה !"הילימאפ יוטקאק.. : תיתרגישה הלאשב ינמדיק קנע לוחוח
 תא בביס אוה .ידיבש הדועתה תא ול יתוארהב יתחפשמ םש תא ול
 ! "סכמה תיבל שג. :םהמיהו (בותכו אורק עדי אל) רוחאו םינפ הדועתה

 תרטמל ינרקחו ימש תא םשרש ,דיקפה ינלביק םש .ותווצמכ יתישע

 םידימלת ,ירבח תא רקבל יתמגמו טנדוטס ינאש ,וינפל יתנעט .ירוקיב

 הרבח ייח םש ויה תמאבו) םיירבע םינותע תונקל ינוצרב ןכו ,ינומכ
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 לכבו שידייבו תירבעב תונותע ,תואצרה ,ןורטאית תוגצה ,םיססות

 רחא דיקפל ינחלש .('וכו תוגלפמה לכ לש םינודעומ ,תונושל ראש

 תורוחס חירבמ ינא אמש ,תומרומ ידישכ ,יפוג ירבא לכב ששימ הלהו
 תא ודיב יריאשהב .הריעה יתכלהו ינררחיש ןכמ רחאל קר .תורוסא

 יתדועתל לאשיו רטוש הזיא בוחרב ינבכעי אמש ששח ךותמ .יתדועת
 ינצעי אוה .ןינעה לכ לע ול יתחסו ,יבא לש ורבח ,אתמד ברל יתצר
 .םיסורה לש קהבומ אנושו ריעב בשויה הירטסוא ריצל דימ תשגל

 תרטמ תרבסה ךות ,הרקמה לע וינפל יתננואתהו ריצל יתשגינ

 .וב ףזנ ףאו סכמה תיב דיקפ םע ןופלטב רשקתה אוה .ןאכ ירוקיב

 .םשל יתא דחי עסנו הרכרכ לטנ היוארה תובידאב הנע אל הלהשכ

 דירטה ןידב אלש ונעטב ,הכלהכ וב רעג ,דיקפה תא הצוחה ארק

 דיקפה .וילע םינוממל ךכ לע הנולתב הנפי ףאו ןוגה ירטסוא ןיתנ

 ירוה ויה םש ,התיבה יתרזחו ריצל יתידוה .ינממ החילס שקיבו להבנ

 תריגס תעשל הבורק רבכ העשה התיה ןכש ,רתויב םיגאדומ רבכ

 ותוא לש וז ותוגהנתהל םרוגהש ,יל רווחתנ ןכמ רחאל קר .לובגה

 לע לגרוהש יפכ ,םינומלש לבור יצח ודיל יתבחת אלש ךכב היה דיקפ
 .םירחאה ידי

 ט ו ר פ ה

 םרז אוה .הינמור ןיבל וניניב לובגה תא הוויה טורפ רהנה

 ךירצ תייה וילא עיגהל ידכב .ונתרייעמ םירטמוליק המכ לש קחרמב

 תחנב ול לתפתהש לחנה לש עורזב תלקתנ זאו רפכה יווצקל תדרל

 םע גזמתהלו דחאתהל ידכב ,לובגה רבעל ץאו םיטפרקה ירהמ טקשבו

 ידמש ,ץע רשג לעמ ורבע עורזה תא .טורפ לודגה רהנה ,רוכבה חאה

 ךיניעל הלגתנ רשגה תא ךרבעב .הליל ןושיאב םלענ היה םעפב םעפ

 .םירטמוליק חמכ לש בחורב ןיעה אולמ לכב םיידי בחר רושימ ךינפלו

 .םימה תואיג ימיב םירידתה תונופטשה ךפש ידירש ,ץצחו לוח עורז

 דע תססובש רחאל .םיגלשה תרשפה ימיב םאו םיזע םימשג רחאל םא

 הבש ,הלד סכמ תנחתל ףוס ףוס תעגה הכילה תעש לש ךשמב הפייעל

 אוה ןאכ בשו רבוע ןכש ,החיחצה הברעב דיחי ,בולע דיקפ ןכש

 -- םיחירבמ וא םיטעמ םירחוס וארנ םיתעל קר .האריי לב תניחבב

 .רקיע לכ םיארנ ויה אלש תועשב וכלהתה םינורחאו

 םידממ תלעב ,תיקנע הרבודב םירבוע ויה לודגה רהנה תא

 ,ןהיעסונו םינעטמ ,ןהיסוס לע תולגע הברקל "העלב. איה .םימוצע

 ירבע ינש ןיב חותמ הבע לבכשכ ,רהנב תושורפ ויה הלא תורבוד

 היה טורפה .תוצימאה םהידיב םיטושמב םירתוח םינפסהו הרבודה
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 תרבעהל הרובחת יעצמאכ םג שמישו הבר המצועבו זועב ןאכ םרוז

 םירובצ .בר עפשב וז הביבסב ולדגש םיצעה םה אלה ,םיצע ינעטמ

 םיטש הלא םיצע ויה הבע לבחב הזל הז םירושק םהשכ ,םירובצ
 ויח ןאכ .םיצעה יליבומ ונכש הבש ,התקיב ןיעמ השורפ םהילעו רהנב

 .םדעיל םעיגה ידע םיבר תועובש ךשמב םה
 רבעמל םג הפי היה החוכ (טקיפיטרסה) ונלש רבעמה תדועת

 ,סרית) םינימה לכמ חמקב היה הינמור םע רחסמה .הינמורל לובגה

 הרייעה .הינמורב רתויב םילוז ויהש םיכרצמ -- רכוס ,(הטיח ,ןגד

 הרייע וז התיה .הצרה התיה הינמורב הכותל תעלקנש הנושארה

 שק תוגג תורוקמו תוסוכמ ,תובולעו תולד תותקיב תלעב ,תכלכולמ

 .קוחרמל דע טשפ םנוחרסש םיריזחה יריד תואלמ תורצחה ךותבו

 שמשה רואל םיממחתמה ,םישושת םינקזו םידלי ינומהב ןאכ תלקתנ

 .םיטעמ הב ויה םידוהי .םיערקו םיאולב םיפוטע םלוככ םבורו ,הינרקו

 .םירכאל םיכרצמ רכממל תויונחו תודעסמ וא חזרמ יתב וקיזחה וללה

 ויה טירפתה יטירפ .תוטעמ תוטורפבו לוזב דועסל תלוכי תודעסמב

 ,םיגוסה לכמ יולצ רשב ,הגילממ ףוריצב בלח תרצות :ללכ ךרדב

 עבוכ תרוצב קנע תוביבלו לוזה ליזב הלא ףא -- הנועה תוריפ

 םיעתפומ ויה אל ןאכ םייוצמה .תווצקה שולש לעב ןואיליפנ

 לודג טבחמ לוכאל ןחלושה דיל ובשייתהש ירחא םהל שגוהשמ
 דורתמו םתאנהל םהל םילייטמ ויהש ,םישורבכעה תא שרגל דעונש
 .הדועסל םה תויוכז יווש םיפתוש לשמ ,ןחלושה דיל םיצצ

 .ינאבהו ,יילה :םהלש תועבטמה וניניעב ויה םינושמו םירזומ

 םירגתה .ונלש תכתמה עבטמל סחיב םפקיהב םילודגו םיבוקנ ויה הלא

 הלא תועבטמ תורשרש םילותו ךורש לע הלא תועבטמ םיליחשמ ויה
 .ראווצה לע

 ט יזנ ר ט

 רחסמה לע רקיעב ומייקתה הצילסובונ לש םידוהיה היבשות

 לע תנכוש התויהב ,רתויב ףעוסמ טיזנרט רחסמ הב חתופ דוחיבו

 הדבועה ףא .הנושארה םלועה תמחלמ דע הינמורו היסור תולובג

 רחסל טעמ אל ךפונ הפיסוה בורל םירפכ תפקומ התיה הרייעהש

 םירכאה ןאכל םירהונ ויה קושה תומיב .היבשות תסנרפלו הרייעה

 תויונחב םהיכרצמ תא םינוקו הזמ םתרצות תא םיריבשמ ,םהינומהב

 םימוחתה לכב הסנרפ תורוקמ ךכל ףסונ ורצי היסור ידוהי .הזמ

 אוציי ןאכ חתופ ףא .דועו האופר ,םוליצ תכאלמ :ןוגכ ,רחסה דבלמ
 .היסורל ("ולדיבופ,ה איה הביר) תוריפה תרצותו תוריפה



 םינועט תונורק .טיזנרטה רחס ספת ריעה תלכלכב דבכנ םוקמ

 היברסבמ תורחא תורוחס לש עפש ןכו םיציב ,תוריפ ,תואובת

 -וותמהו םירחוסה .לובגה דילש םינסחמל םוי םוי םיעיגמ ויה הנשדה
 רחסמה יתבל ןתוא םיחלושו תורוחסה הלאמ תואמגוד םיחקול ויה םיכ

 הבושתל הייפיצ ךות ,ריחמה ןויצ ףוריצב ,הינמרגו הירטסוא ירעבש

 : בוט לכמ םהיווזמ םיאלממ םירחוסה ויה ,הווקמה הנמזהה רושיאו

 .דועו הגילממל סרית חמק ,רכוס ,םיזוגא ,םיקומיצ

 תונופ ט ש

 -- א :םירוזא ינשל תקלוחמו היוצח התיה המצע הרייעה

 המכל תחא גהונ היהש רהנה אוה ,טורפ רהנל דע העיגהש ,הלפש

 תא ףיצהלו "ורדגמ תאצל. ,הנשב הנש ידמ תובורק םיתעלו ,םינש

 -סמה םירכאה ויה הלא ןיעמ תונופטשמ םינושארה םילבוסה .בושיה

 םיפצומ םיקשמהו םיתבה ויה הזכ ןופטשב .הדגה תברקב םירדה ,םינכ

 לש לדהו טעמה שוכרה תא ףרוג היה ףצק ףצשב םרוזה רהנהו םימ

 תאז ףאו ,תוריסב ךא היה ןתינ זא .םיקחרמ יקחרמל דע הלא םירכא

 ,העבגה -- ב :םתלצה םשל םיתבה ילעבל עיגהל ,תושפנ תנכסב

 ,תודסומו םיתב הלא ונב ןאכ .הילע םינכושמ ויה םידוהיה בורש

 םיידוהי םייח םמצע ןיבל םניב ויחו ןוטיב תוכרדמו םישיבכ וללס

 .םיישרשו םיאלמ

 ן ש טייד ה
 ןכו תווצמ רמושו קודא היה הצילסובונב ידוהיה בושיה בור

 אלה ,תיני'זירה תלשושה תיבמ םיר"ומדאהו םינברה ידיסח םה ויה

 הנשלה לש הייטעב היסורמ חרבש ,ןי'זירמ לארשי יבר יאצאצ םה
 .הניבוקובב בשייתהו

 הניבוקובב םינוש תומוקמב תור"ומדאב ןהכל ויאצאצ וטשפ ןאכמ

 הנמנ ידוהיה בושיהמ קלח .דועו ,ןאיוב ,ןיטאיסוה ,הרוגדס :היצילגבו

 -והיה היסולכואבש "םירואנה.. רמולכ ,("ןעשטייד,) "ןעשטאד,ה לע

 -ניבש אלא ,תווצמ רמושו קודא ,ןושארה גוסהמ םה ויה הליחת .תיד

 ץוציקב האטבתה וז "הריפכ, ."רקיעב רופכל,ו רקפתהל וקיפסה םיית

 תסנכה יתבב ורקיב םה .תועבגמ תשיבח .םהיתואיפו םהינקז ,םהידגב

 לש יתגרדה לוגיס ,"טייצראי, ימיב וא דבלב "םיארוגה םימיב.. ךא

 םייוגה לש תולוכסאל תונבהו םינבה חולשמו תינמרגב רובידל םנושל
 רוצעל השק וקבאנ םידיסחה .םירוטקוד םתושעל תנמ לע ,תויסנמיגלו
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 ןועטיידה

 המחלמ לכ םדוק וחתפו תורכנתההו תוללובתהה תארקל הז ךלהמ

 תא חולשל אל דבלבו תוסנק ומליש הלא .הבוחה ךוניח לש הריזגב

 תואיפה ץוציק ,תבש לוליח לש ששחמ םייוגה תולוכסאל םהידלי

 לש םינבב ךא עגנ הז רבד .הלכשהה לש ןישיב ןיערמ ראש לכו

 אל ןתיאו ךוניח ינינעב רתי שפוחמ ונהנש ,תונבב אלו םידיסחה

 םג היה .םייללכה רפסה יתבב ךוניח ינינעב רתי תונדפקב ורימחה

 יתבב רקבל ופיסוה הז גוס ינב .ושרפו ונשש הלא לש ישילש גוס

 רקחמו תוגה ירפסב ונייע ללפתהל םוקמב ,םרב .םוי םוי תסנכה

 ,"ירזוכ,, ,"םיכובנ הרומ, :ןוגכ ,תסנכה תיב ןוראב םייוצמ ויהש

 ב"ל םע ך"נת ,ארקמל ארזע ןבא שוריפ ,"לאנברבא.  ,"קחצי תדקע,

 -ושעש ויהש ,םירפסה הלאב אצויכו םיבלמ שוריפ םע ,םישוריפ ה"מו

 .תסנכה תיבב םהיע
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 תוירפסו תויסנכ יתב

 םהידיסחל םיכייש ויהש םהמ ,הרייעב ויה תסנכ יתב המכו המכ

 וטלב ןורחאה גוסהמ .םיללוכ הליפת יתב םהמו םימייוסמ םייבר לש
 לודג אל רפסמ ,ברה וב ללפתהו רצו ןשי היה דחאה : השולש רתויב

 ,לודג תסנכ תיב היה ודיל ."םירדגומ יתלב,, םידוהי םתסו םינקז לש

 ויתוריק לכב םיעורק ויה רופס ןיא תונולחש ,רתויב חוורמו שדח

 ,הרקתה דוחיבו םינפה .שמשה ינפמ הסחמכ ,םילפקתמ םיסירת םהילעו

 "רמנכ זע ,רשנכ לק ,יראכ רובג ,יבצכ ץר,, :ומכ ,םירויצ שודג היה
 חרזמבו יברעמה לתוכה רויצ ריק יצח ספת יברעמה לתוכב .המודכו

 ןורא .תובהל םהינפו םיבורכ ינש שדוקה ןורא דצל םיפנכ ושרפ

 חיטשב תודופר תוגרדמב םילוע ויה וילאו הפי ץעמ בוטח היה שדוקה

 דומעפ םירבוחמ תיכוכז תושרבנ ודריו ולשלתשה הרקתה לעמ .ראופמ

 תוריקה ךרוא לכל .םיעבצ ללשב הקלדהה םע וקירבהש ,םיינועבצ םינ

 םהידילו ,םירודהו םידבכ םילספס לש םירוט ירוט ויה ךוותב ןכו

 -פתמהמ דחא לכ ליבשב .בשומו בשומ לכל (םירעדנעטש) םידמעמ,

 השודק ישימשתל לוענמ לע רוגס םוקמ היה "דמעמה,  םינפב .םילל

 .(דועו ןיליפת ,רודיס ,תילט) םהינימל

 דע טעמכ ועיגהש ,םירפס תונורא המכ ויה הז תסנכ תיבב

 םי"סש המכ ןוגכ ,םישדחו םינשי םירפסב םישודגו םיאלמ ויהו הרקתל

 ,םישוריפ 'וכו ב"ל םע ך"נת תורודהמ המכו המכ ,הפי רוע תכירכב

 םייניבה ימימ היפוסוליפ ירפסו תובושתו תולאש ,רסומו הכלה ירפס

 םישדח םירפס לש םתשיכרל תגאוד התיה תדחוימ הדעו .הלאב אצויכו

 ורק לש םתמשנ תיילעל םימרות ויה "םיטייצראי,ה ילעבש תונרקמ

 .דבלב הכאלמ ילעבל היה ישילש תסנכ תיב .םירטפנה םהיב

 סינויצו סיקודא

 םלועבש םיגלפהו םיגוסה לכמ הרייעה ידוהי ויה האמה תישארב

 .ןובאיתל םיללובתמל דע םידיסחבש רתויב םיקודאמ לחה ,ידוהיה

 םינויצהו לצרה תריטפ לע הרמה העידיה לשמל העיגהש העשב

 ,ושגרו םידיסחה ולהצ ,םמלוע םהילע ךשח לשמ .םילבא וכלהתה

 וצחי אל המרמו םימד ישנא. : קוספה תא וריטפה ףא םמצע ןיבל םניבו

 םיקודאה לש וז החמשל המתת לאו ."ךיביוא לכ ודבאי ןכ,ו "םהימי

 ואיצמה ,םירחאה תומוקמב ןהירבח תמגוד ,ונריעב םינויצה ירהש

 ,תורוחב םגו םירוחב אתווצב ודקר םהב ,"קשח יפשנ, ינימ לכ םמצעל
 תרודמל הפיסוה .םהיתונבו םהינב לרוגל םידרחה םירוהה חור תרומל

 -ארב וגלצא םיאטיל םירומ תעפוה לש הדבועה םיקודאה לש האנשה
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 ירבדו רעונה ברקב "תונימ, ץיפהל ולחה וללה .תיחכונה האמה תיש

 תצפה ,תירבעה ןושלה תעידיב םירועיש לש הרוצב תוסרוקיפא

 ולחה הרייעב .השדחה תירבעה תורפסה תעד תצפה הללכש ,הלכשה
 דחא ,יקסבוחינרשט ,קילאיב ,סדיורב רשא ןבואר לש תומשה דהדהל
 םינינעהו תומשה הלא לכ .םהימודו םולבניליל ,ןמשירפ ,ופאמ ,םעה

 הברה התשע וז הריווא .וילכ יאשונו דומלתה ילגר תא הגרדהב וקחד
 קרו אבחיהב רבדה השענ הליחת .ריעצה רודל תונויצה תא ברקל

 תוינשמ דומלל לשמל יתייה גהונ .ילג שירבו איסהרפב ןכמ רחאל
 חספ ברעב הווצמ תדועסל תכסמ םייסמ וא "טייצראי, ילעב םשל

 .תמייקה ןרקל הרומתה תא קינעמו באב העשתב וא

 יסורה דצב

 רפס תיב םימייק ויה הנושארה םלועה תמחלמל ומדקש םינשב

 םייטרפ םירומ ויה ןכו תונבל רפס תיבו "הנבי. םשב םינבל ירבע

 תמחלמ ץורפ דע םייקתה "תוברת, ירבעה רפסה תיב .תירבעל

 הבש ןויצ יריעצ לש תחאה ,תוירפס יתש הרייעב ויה ףא .הינשה םלועה

 .שידיי ירפסל הגיל רוטלוק לש הינשהו תיסורבו תירבעב םירפס ויה

 םלוא .הנושארה םלועה תמחלמ ימיב סרהנש ןורטאית םג היה םייק

 םשל ונקתוהש תומלואב ןאכ תוגיצמו ץוחה ןמ תוקהל ויה תועיגמ

 .עונלוק יתב ינש םג ןאכ ויה םימיל .ךכ

 הפוריאב ידוהיה םלועב תובשנמ ולחהש תושדחה תוחורה םע

 תוגלפמה לכ טעמכ תיסורה הצילסובונב םג ומקוהו ורצונ תיחרזמה

 ,דנוב ,םיללכ םינויצ ,ןויצ יריעצ :ידוהיה בוחרב תויוצמה ,תוידוהיה

 םיטסינויזיבר ,(דבלב דחא רבח תב התיה וז הגלפמ) ןויצ ילעופ

 תומחלמה יתש ןיבש םינשב .תרתחמב םיטסינומוק לש ןטק ץמוקו

 רעונ תוצובקו הינודרוג ,ריעצה רמושה :רעיונה תועונת םג תוליעפ ויה
 םייק היה .ר"תיבו (םיטסישידייה) ק"סאנ ,יבכמ ,היחתה : תויביטרופס

 .קרפתנ הצרא הזה רוזחמה לכ הלעשמ .דחא רוזחמ ןב ץולחה ףינס

 ןדמוא יפלו םיבורמ םידדוב םג ץולחה ירבח דבלמ ויה הצרא םילועה
 ויהש הלאמ וא תיסורה הצילסובונ ינב ףלאל בורק ץראב םייוצמ ריהז

 .הכותב

 ןיפוליהח

 םג םא יכ ןיפילח קסע םייק היה רמוחהו רחסה חטשב קר אל

 קפיס תוברתהו חורה יכרצ לכ תא .דואמ הלודג הדימבו .חורה חטשב

 ,ירבעה רובידה : ןוגכ ,דומיל ירפס ,תירבעל םירומ : אוהה רבעה ונל
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 קודקד .יקצש תאמ ירבעה קודקדה ,יקסנירק .י תאמ ירבעה זונגסה

 תוינשמ .תודדוב תורמג .ל"מור ירפס .םירוכב .םיעושעש ןג .באז ןב

 .חולישה ,הריפצה :ןוגכ תירבע תידוהיה תונותעה לכ .שטיט ירבע

 ןב ינורפס .טייצ יד םימוצע םידממ ילעב טנמומהו טנייה ,ןמזה

 .הלאב אצויכו שידיאב סרכ יבע םינמור .קיטאילביב עקיפוק .רודגיבא

 םש םיראשנו לובגה תריגס ינפל םיכלוה ויה ןורטאית תגצהל

 תאז תמועל .תוגלפמ ירבוד ןיבש םיחוכיו יפשנו ,תואצרהל הככו .ןולל

 ונלצא יאשחב םיסנכתמ תונרקו תוגלפמ לש םירבודו םינקסע ויה

 םיטילחמו םהיתובישי םימייקמו לובגל ךומס תויקינקנ רכממל תונחב

 יתלבל בשחנ הז לכ םלצאש םושמ תולועפה ךשמה רבדב תוטלחה

 םירחוסה ןמ םיבוג ויה תויבגמ ינימ לכו םירבחה יסמ תא ףא .ילגיל

 ףא .ונלש ןודעומבש םיכוותמהו םירחוסה דוגיא ידי לע םריע ישנא

 םתורפס תחרבה לע םיחקפמו ונלצא םיהוש ויה םהינימל םינכפהמה

 ונלבק אבצהמ קירע טנדוטס תירבעל ןושארה הרומה תא ףא .םתהל

 לכ העיגמ התיה ןעש לש ותב ןמפיוק םשב תננגהו .אוהה רבעה ןמ
 .םתהמ םוי

 ובו רטמ 500 לש ילארטינ חטש ערתשה לובגה ימוסחמ ינש ןיב

 םיתבה דחאב .ונלש סכמה ידיקפ בור יפ לע ורג םהב םיתב רפסמ

 םיסנכתמ ויה המש .ץרפ ש"ע שידיאב הירפס הל הנכתשה וללה

 .םייתורפס םיאשונ לע םיחכוותמו םיארוקו ,לובגה ירבע ינשמ םיברעב

 ירמוש וליאו .םחטשל וז רעונ תורידחמ ןיע ומצע ונלש תונוטלשה

 .ץרחי אל ימד ולביק םייסורה לובגה

 ותואב אוה ףא םידוקירה םלוא היה אשיב אניע לש ששחמ
 .םוקמ

 רפכה ןאיוב
 היה הנושארה םלועה תמחלמ דע הצילסובונמ דרפנ יתלב קלח

 לשב ידוהיה םלועב בר םוסריפל הכזש ןאיו ב ךומסה ןטקה בושיה

 .ןאכבש "יברה. רצח

 םטועימו םיינתור םבור .םירכא ולוכ סלכואמ היה הז רפכ

 םהיתומדא ודביע הלא םירכא .בא יתב תואמ שמחכ הנמו םינמור

 .ב"ויכו תמסוכ .הרועש הטיח .ןגד : החלפב וקסע רקיעבו ,תורוד הזמ

 -כואה לש יעבטה יובירה ףדוע תא םייקל קיפסה אל עקרקהש יפלו

 ,םיריזח :םהינימל יח ילעב לש םילודיגב םירכאה וזכרתה ,היסול

 םירכאה יקשמב הדובעה תמהבכ .רשבל רקבו תופוע ,םיזווא ,םיזוורב

 הלאו ותלחנו ותמדא תא רכאה שרוח היה םירווש דמצב .רושה שמיש
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 .הדשל םידבועה תאו ןרוגל ריצקה תא ,קושל ותרצות תא וליבוה

 לגעמ .ותדובעבו וייח חרואב ןותמ היה .םלועמ זפחנ היה אל רכאה

 ימי ששמ דמועו אוה עובק לשמ ,תורוד תרגישב בבותסה וייח

 טיטו רמחמ תויושע ןהיתוריקש ,תובולע תותקיבב רוידה .תישארב

 םינפב תידימתה הליפאה ןכ לעו םירצ ויה תונולחה .שקמ תוגגהו

 ילעבל תוככסו םיריד תשודגו התוערב תחא ולבג תורצחה .םירדחה
 .רועישו ץק ןיאל ךולכלהו ןוחריסה .םהינימל םייח

 הדימב תופיפצה .התקיבב דחוימ רודמ הל וצקה ,החפשמ הפסונ

 ,החפשמה ינב ןיב תובירמו תוטטק ךכ לשבו הנמיה הלעמל ןיאש

 המיז ישעמו תורקפה .התומחו הלכ ןיב םאו םישרוי םיחא ןיב םא

 ריצקהו העירזה ןיב התיה תרעובה הדובעה תנוע .רתויב םיצורפ ויה

 תורחואמה תועשה דע ידוהיה לש חזרמה תיבב וליב ןמזה רתי וליאו

 הייתשה תא םימייסמו הרכשל םיתוש ויה ללכ ךרדב .הלילה לש

 םידדונתמ הלא ויה ןכמ רחאל .והערל שיא תוכמ תצברהבו הרגיתב

 תוחכפתהל דע בוחרב םיללוגתמ םיראשנ וא התיבה הכלהכ םייותש
 ףוסבלו קשמה טעמ תא םילכמ ויה הנועל הנוע ןיב .םויה תרחמל

 םהמ בוט אל .האבה הנועה לש הסנכהה ןובשח לע האוולהל םיקקזנ

 תרצותמ תואיבמ הלא ויה ןהילעבמ הבינגבו הענצב .םהיתושנ ויה
 חזרמה תיב לעבל רסמנ הז לכ .העירזל ודעונש םיניערג ףאו קשמה

 תוכוז ויה הלאש ןבומכ .התיבה וחקלנש ש"י יקובקבו היתש לומג

 .רבדה הלגנשמ ןהילעבמ חצר תוכמל

 ורקיב אלו טעמכ רפס תיבב .םירוהה תובקעב ךלה ריעצה רודה

 .הניגו רצח תדובעו םייחה ילעב לש הייערה התיה םקוסיע רקיעו

 םיפסאתמ תוריעצהו םיריעצה ויה םהידיא ימיבו תבשב ןושאר ימיב
 "קוז, םיפותו םילילחה ילילצל םידקור ויה .תולוחמב םיאצויו רככב

 הבוגב גולידו םיילגר תעיקר שרודה ,לגעמב יממע ינמור לוחמ ןימ

 םגוז ינבמ עפשב ולביקש תוטיבצהמ תוחווצ ויה תונבה .םידדצלו
 .הלא גח תוביסנב תיגיגחו תדחוימ התיה תשובלתה ףא .םידקורה

 לוחכ -- קורי עבצמ תומקיר ,םיכורא םינבל םיקולחב ועיפוה םינבה

 םודא טנבא ,םידיה לע םיבחרו םיפופר םילוורש ,ראווצה ביבס ההכ

 אלל תינוגסס הדופא קולחה לעמ ,םיינתמה תא םימעפ המכ ףיקמ

 ,םיילגרל םימודא םילדנסו ,תואלולב תסכרנו םינפל החותפ ,םילוורש

 עבוכ היה שארה לע .םייברג אלל הפחי לגרה -- הריסל םימודה

 םיקולחב ןה ףא תושובל ויה תונבה .םיינועבצ םיטרסב רטועמו טשוקמ

 הטמלו ןתומהמ .תומקירו םירחת ישעמ ראווצהו הזחה לעו םיכורא
 ראווצהמ .תיאצחל המודב ,ינועבצ דב לש בחר ספ ןימ תוכרוכ ויה
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 תולגעמ ,תולגעמ ,תויגוגז לש תוזורחמ תודרויו תולשלתשמ ויה

 תירצמ הריל עבר לש לדוגב ,הזיריט הירמ ימימ תובקונמ תועבטמו
 םילוורש אלל הרצק הוורפב םירכאה ושמתשה ףא .(טדנמה ימימ)
 רוקה תומיב םשגו רוק ינפב ןגמו ץיקב תטהולה שמשה ינפב הסחמכ

 .ץוח יפלכ םאו םינפ יפלכ םא רמצה תא םפילחהב ,םשגהו

 .םיבוטו םיניקת ללכ ךרדב ויה םידוהיהו םירכאה זיב םיסחיה

 לואשל םיגהונ ויה ךכ םושמ .לכב םיניבמו םיחקיפכ ובשחנ םידוהיה

 תוטעמ אלו -- םירכאה ןיב יהשלכ היעב הררועתנש תמיא לכ םתצעב

 ימיב קר .םיימינפ םייתחפשמ םינינע לע ובוסנש הלא "תויעב,, ויה

 תוחיתמ הרצונ רמוכה תפטהל ובישקה תע (ירצונה תדלוה) לטינ

 שגפיהל (רבמצד יהלש) הלא םימיב םיענמנ ויה םידוהיהו .םהיניב המ

 ידגב םייוגל ליאשהל םידוהיה םיגהונ ויה םהידיא ימיב םגש ףא ,םתא

 .תושפחתה םשל םהלש םישמושמ תבש

 ןילירמ ר"ומדאה לש תוכיסנה -- ןאיוב

 החתפתהו הלדג הז רעצמ םוקמב .ןי'זירמ ר"ומדאה לש תוכיסנה

 ידיסחבו ללכב ידוהיה םלועב המסרפתנש .תיר"ומדאה תלשלושה

 הצילסובונב םיטוחו םימינ יפלאב הרושק התיה ןאיובש ןויכמ .טרפב

 .הצילסובונ ינב תובלב קומע קומע תרחנ ןאיובב יר"ומדאה יווההו

 .היגהנמו היתוכילהמ תצקמו וז תמסרופמ רצח תצקמב ראתנ

 ,ןי'זירמ לארשי 'ר לש ודכנ .ןמדירפ קחצי יבר ,ןאיובב ר"ומדאה

 ךלמה דוד תיב ערזמ איה וז תלשושש ודיב התיה הלבק ,תלשושה יבא

 ודעונו ערזכ םמצע ואר ךכ םושמ .ןיסחויה תלשוש תא רסמ רודל רודו

 רוסי אל יכ, : הדוהיל וניבא בקעי תכרב ןוטלשל םתיירב תישארמ

 וז תלשושל ןינע הנתינ ""וכו וילגר ןיבמ קקוחמו הדוהימ טבש

 ןוטלשה רוסמ ירה קדצה לאוג אוב דע רמולכ ."הליש אובי דע.ו

 רצח לש תוכלמ ינוניג תא ריבסה הז יתבשחמ חרוא .וז תלשוש ידיב

 רצח לכ .הינמורו הניבוקובב .היצילג יבחר לכב היתוחולש לכ לע וז

 םעה ינפ לע תואשנתה ,הרהויבו תוליצאב תרכינ התיה הז ןיעמ
 ןיב ץייח ,םהייח חרואב ענצ ינמיס לכ רדעה .רדהבו ראפב םינומההו

 -לבתה ינוניגב וולש ,םתורגתסהו םתולדבתה .םעה ןיבל םיר"ומדאה
 ןתלחנ התיה תגלפומ תורישע .ןוכשי דדבל םע : תחאכ תונוילעו תוט

 הטמלמ בכרוהש ,םוצע ןונגנמ חצינ וז תורישע לעו הלא תורצח לש

 ,םיכנחמ םיאבג ,שדוקב םישמשמ ,םיתרשמ לש (ועמשמכ וטושפ)
 רוסמהו םיבורמה ,םינושה םיתורישה ידבוע .םהינימל םינלבקו םיקפס
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 .םינוש אכניפ יכחלמו םינלטב םתסו םיברוקמ ,רצחה ישנא ,םיפע

 תוגיגחו תואתשמה וא .,םידעומו תבש תודועסב קסע בורב םיסכטה
 לגרל רצחב תונושה תוגניחה ללכבו תונבה וא םינבה יאושינ תעב

 תוכלמ רצחל תעלקנ וליאכ ,ךנוימדבו ךבלב ולעה ,תונוש תויונמדזה
 וז התיה ןכא .תפרצב רשע השמחה וא רשע העבראה יאול לש

 םינש קר -- התיה םימיל הריעצ םנמא .היקודקדו היטרפ לכל היטסניד

 ןאיובמ ר"ומדאה לש ונקז יבא תלשושה דסיימ ןיבו הניב ולידבה

 ךות םיקהל תלשושה יאצאצ וקיפסה רבכ םלוא .ןי'זירמ לארשי 'ר

 וליפאו םירעה בורב (ועמשמכ וטושפ ןאכ ףא) תויוכיסנ וז הפוקת

 טשנפיטש .היניטוא ,הרוגדס ,בוטרושט : םםיתחנ םידוהי םהבש ,םירפכה

 תור"ומדאה ןיב דוגינה היה םוצעו לודג .דועו דועו הינמורב שוהבו

 ןה ףא ןבשומש תורחאה תולשושה ןיבל היאצאצ לכ לע תיני'זירה

 ידיל םידוגינה ועיגה תחא אל .דועו ץלב ,זדנאס :ןוגכ .היצילגב

 .םיברב לארשי םש לוליח ידכ דע תופירחו תורעוכמ תובירמ
 םייוליגהמ ויה הלא לכ יודינו םרח ,םיפוריחו םיפודיג ,תונויזב
 ףאו רחאה ףירטה דחאה רישכהש לכ .הלא תובירמב "םיליגר,ה

 .הלאב אצויכו םיאושנה תירבב אובל הלא םע הלא וענמנ

 ןיבל םיר"ומדאבש םינושארה ןיב דוגינהו ינושה רתויב וטלב

 ,הוונע .תולדבו תוינעב ויח םינושארהש העש .םהיאצאצ ינורחא

 ,תוציחמ לכ אלל ןומהב תוברעתהבו תוכילהב תוטשפו ענצ ייח
 .םליצב םיסוחה םידיסחה ינומהל תפומ ושמיש הלא םינושאר

 ונייטצה דוחיבו םירבדה ףוליחב קוידב וגהנש םינורחאה ןכ אל

 התיה ןאיובמ ברה לש ורצחש ,תיני'זירה תלשושהמ םיר"ומדאה

 .תקהבומ המגוד וז הניחבמ

 רס היהו ןאיובמ ר"ומדאה תיב ינמאנמ היה םולשה וילע יבא

 ר"ומדאה לש רצחה ללגב .רתויב תובורק םיתעל הנשה ךשמב םשל
 .רצחה לע ןתסנרפ לכש ,תובורמ תוידוהי תוחפשמ םשל וטקלתנ
 רכינ רפסמ הז היהו -- בא יתב תואמ שולשכ ונמ ולא תוחפשמ

 המודר הרייעה התיה הנשה לכ ךשמב .ןאיוב ומכ הזכ רעצמ םוקמב
 ויה .תדמתמ העונת לש לזמב דימת התיה המצע רצחה םרב .האופקו
 קשמה ילהנמ ;םיאבג ,םהינימל שדוקב םישמשמה םיאצויו םיסנכנ

 ןכו םינלטבו "שדוק ילכ, ינימ לכו םיתורישה ידבוע ,רצחה לש
 ןימ ,"הקשוי,ה לע רמולכ ,רצחה לע םמויק הלא לכ "םילהת ירמוא,
 .חבטמהמ ולביקש קרמ
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 ןונגנמהו רצחה

 -רתמ הרענתה זא .םיגחה אוב םע הנואפקמ הרענתה הרייעה

 יחילש ועיפוה הליחת .םימהמו םימוה .םיססות םייח ולחהו התמד
 םהירחאל .רתויב םיבורמ ויהש ,רצחה יכרצמ לכ םתאו םינלבקה

 .תופוע ,םיציב ירחוס :הז דיל הז וא הז רחאל הזב עיפוהל ולחה
 .דועו דועו חבושמ ןיי ,הנועה תוריפ ,םימטופמ םיזוורב ,ודוה ילוגנרת

 דוביכב הלודג תוכז םמצעל םיאור ויה םיגיראל תשורחה יתב ילעב

 ,תוטופק ,ישמ ןיארישב ,םיבורמה ותיב ינב תאו ותוא ,יברה רצח

 ירזיבא ראש לכו םיטנבא ,"ןילמיירטש.. ,תותילט ,םינבל ,םיקולח

 התיה הלא ולבקש הרומתה לבא .םולשת לכ אלל לכהו -- השבלה

 תויהל ךכ לשב וכז ןכש .םלועב אוהש םולשת לכמ הבורמו הלודג

 דיל תודועסה תעשב ובשי הלא .תוכלמל םיברוקמהו םיבורקה ןיב

 ותרות ירבדל םיבישקמו םיניזאמו ותניכש ויזמ םינהנ ,ודיצלו יברה

 םמצע לכו שודקה ויפמ תאצויה הלימ לכ םיטלוק ,ומיחרו וליחדב

 ויה םיאכז הלא ,וזמ הלודגו וז הלודג תוכז לשב רהוזמ םינרוק

 -צהלו עפשל יברה תוכרב לבקלו ךכב וצרש תמיא לכ יברל סנכיהל

 ,"ןומהמ םישנא םתס, ,םירחאה םע ןכ ןיאש המ .הריתי תורידתב החל

 דוה ידי לע לבקתהל וכזש דע םיבורמ תועובש םיפצמ םיתעל ויהש

 "די תנתמ, ידי לע תחא אל התנקנ וז תוכז םגו -- יברה תשודק

 .יברל "לעטיווק,ה ףלח ,יאבגל היואר

 ןמדירפ קחצי 'ר ןאיובמ רדומדאה לש ונומרא



 ותיערמ ןאצ תא לביק ןהבש ,יברל ול ויה תועובק הלבק תועש
 ףסל אצוי ,ותודדובתהו ותנשמ קיספמ היה הלא תועשב .ץרא יווצקמ

 .קולחה לוורשב הבולש תחא דישכ .הצחמל תומוצע םייניעב דמענ ,רדחה
 ,יאבגה רקבמה ידיל דבלב תועבצא שולשב תטשומ הינשה וליאו

 דחא הבורמ תובישחב סינכמ .הלא הלבק תועשב םירצמ ןיאב טלושה
 ,קתפה תא ,תטשומה ודיל רמולכ ,יברל רסומ דיסחה רקבמה .דחא

 םשה, :למלממ יברה .שודקה ויפ אצומל הפצמו "לעטיווקה, אוה

 הרקמב ."בורקב ךרוסחמ לכ אלמיו הרהמב ךיתולאשמ לכ אלמי ךרבתי
 רסומ ,ומצע ולש וא ותחפשמ ינבמ דחא תלחמ ןינעב אב הפצמהו
 :ףיסומו רכה תחת ומישל תנמ לע ,הקודב הלוגסכ ,קוחש עבטמ יברה

 םולשל לאוש ,חרואה םע החישב יברה סנכנ םיתעל ."המלש האופרל,
 ללכב .'וכו הסנרפה בצמב ,םיקסעב ןיינעתמ ,החפשמה ינב רתי

 ,תואמל תומש ויה םירכוז .ליגר אל ןורכזב םיר"ומדאה ויה םיננוחמ

 םירוקיבה ,וז ףאו .דבלב תובר םינש ינפל םלצא ועיפוהש הלא וליפא

 םהל ונקה .םישנא םע תובר םינש ךשמב םהלש גישו חישה ,םיבורמה

 .רעושי לב םייח ןויסנ

 לש ותוימינפב הקומע תיגולוכיספ תולכתסהב בורל וננוח םה

 םלועה תויווחב יקב ףאו םכחו ןובנ שיא תצע תחא אל התיה ןכלו םדאה
 .ןימאהל םימימתה םידיסחה ולגרוהש יפכ ,הנוילע הארשה לש אלו

 הבוטל ועיפשה ,תוכרבה וא ,הלא תוצעש הדבועה העבנ ךכ ךותמ

 תולאשמל םאתהבו תוחלצומ םיבורמ םירקמב אופיא ויה תואצותהו

 .שקבמה לש ובל

 ךפתשהש ,םיחרואה םרז ברו לדג ןכ םיגחה וברקתהש לככ
 התפיצ הרייעה לכש רמול ךירצ ןיאו .ףוס םהל ןיאש םימכ ןאיובל

 תועובש .תיבו תיב לכב טעמכ תרכינ התיה הנוכתהו הלא םיחרואל

 ,םהיתורידו םהיתב תא םיצפשמו םיקנמ םיבשותה ויה זכ ינפל םיבר
 ראפב ףאו יונב לבקל ידכב םדיבש םיעצמאה לכב םיפיימו םידייסמ

 ילעבל הפי ןיעב םימלשמ םיחרואה ויה ןכש ,םיחרואה ינפ תא

 תועובש םינימזמו םימידקמ ויה םיחרואבש םיזירזה .םהלש הינסכאה
 יפל רוחבל םהל ןתינ זאו -- ןוסכיא תומוקמ דעומה ינפל םיבורמ

 םיעדוי ויה םירידת םיחרוא ןאכ רבכ ויה םיחרואהש יפלו .םמעט

 .הנממ םיילגר ריקוהל ךירצו הפוליח ןכיהו האנ הינסכא ןכיה בורל

 רמולכ ,ורתונש תומוקמה לכל אופיא םיכוז ויה ןימזהל םירחאמה

 םא ,רתויב תועורג ויה ףאו רתי תולוגסב ונייטצה אלש תוינסכאה

 תישארה המגמה איה ,רצחהמ קחרמה תניחבמ םאו ןויקנה תניחבמ
 גחה ברעב עיתפמב ועיגהש הלא וליאו םיחרואה לכ לש תירקיעהו
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 ןושיל ףא תחא אלו דסח תורוק לש ןליצב תוסחלו ףפוטצהל וצלאנ

 .רות יפל דועסלו הפצרה לע

 תוינ ס כ א ה

 םימיה םתואב התמד הרייעהו הינסכאל הכפה םוקמבש הריד לכ
 םתסו םיכרבא ,םיחילש ,םיחרואב תרעוסו תשעוג .הימוה תרווכל
 םיארונ םימיב דוחיבו םיגחה ימיב ףפותסהל ואבש ,םיירפכ םידוהי
 הלאל אצמנ אלשמו .שודקה יברה לש ותפיפכבו םיחא לש םתציחמב
 .שרדמה תיב ילספס לע וא שדקהה ינינבב ןכתשהל וצלאנ ןולל םוקמ

 ,םיקחרממ ואבש ויה .תונוש תוגרד ינב ויה םהינומהב םיחרואה

 ןכש ,לכוא יכרצמו ןעטמ אלל :ונייה ,ואב םפגב הלא .לובגל רבעמ

 יאנת לכל םיכסהל אופיא וצלאנ םה .םפוג תאש יד ךא חירבהל ולכי

 םיאבה וליאו .םהילע תשוי רשא ריחמ לכל םיחראמה לש הלכלכה

 ,םיכומסה םירפכהמו םיבורקה תומוקמהמ דוחיבו הנידמה םינפמ
 לכהו -- לכואה ינמשמו בוט לכמ תושודג תודווזמ םתא ובחס

 -שבוד .םיקיקר .תוגוע ,תפל ,םיגד ,רשב :ןחלושל ןמוזמו ןכומ

 םיכירצ ויה הת קר .םיקובקבב םתא ואיבה קרמ וליפאו ןיי ,םינ

 ףאו לכוא יכרצמ םיפילחמ ויה דחא םוקמ ינב םיחרואה .ןימזהל

 ףותיש לש הריווא הררתשה ללכבו ינשה לצא רסחה תא םימילשמ

 ,לכוא אלל וז ןיעמ ןוסכיא תרוצ .והערל שיאמ וחתפנ תובבלהו

 אל םג םא ,החונו הלוז התיה ,תיערא הת"תייתשו הניש יכרצל קר

 ןיעמ תיבב חונב ונמצע ונשגרה ,םיריעצה ,ונא .הנושאר הגרדממ

 טעמכ ונייה ,ןאיובל רתויב םיבורקה ,ונא .ונמילש ישנא ברקב .הז

 אלו תיבב ונייה הלגעב העיסנ םייתעש העש ךות ןכש ,תיבב ומכ

 םיקוסע ויה םיחרואה בורש .םירבדב חורטלו דרטיהל םיכירצ ונייה

 תאצל ,םוקמל םיבורקה ,ונייה םיליגר .הליכאו הינסכא רמולכ ,םהב

 בורל) םינעטמו םיעסונ הסוחדו הסומע הלגעב גח ברע לש רחש םע

 (םיעסונב םיפלחתמ ויה לגרב םיכלוההו הלגעה ירחא לגרב קלח ךלה

 .הריעה םירהצה ינפל םיעיגמו

 יריש ונרש ןכש ,רתויב חמש היה ךרדה לכש ,ףיסוהל רתומל
 יברה לש תואלפנה לעו םיסנה לע ונרפיסו םייחל וניתש .םידיסח

 .וחבשבו

 היה םש .קושל םיאצוי ויה הינסכאב ורדתסה םיחרואהש ירחא
 םירהונה םיחרואה לע םה ףא ועדי ןכ יכ ,םירכאה לש ידימת דירי ןיעמ

 קושב .יאלקחה םתרצות תא ריבשהל םהל תפקשנה תונמדזההו ןאכל
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 םינבדבוד ,םיחיטבא ,םיבנע ירוכיב :ךשפנ הוויאש תא גישהל תלוכי

 .הנועה יפל לכה -- םהינימל תוריפה ראש לכו

 תוכיסנה לש קשמה
 -לשכ תימונוטבא תיביטרטסינימדא הביטח התיה יברה רצח

 ,הכותבו הב היה לכה .ינוציח םרוג לכמ ,טעמכ תולת אלל .המצע
 םיחבטמ ,רוביצה יתבו םירוגמה יתב לש הראהל זג לעפמ :ןוגכ

 ,ץחרמ תיב ,הסבכמ ,דעומו גח ,םיסוניכ ימיב םיחרוא תואמ תלכלכל

 םיסוסל תוורוא .םישמשהו םירזועה אבצ לכל םינבמו םיתב ,היפאמ

 ידי לע דבועו להונש ,לודג תוריפ ןג םג רסח היה אל .הלאב אצויכו

 תוריפ עפושמ היה ןגה ."תבש לש יוג,כ םג שמישש ,החמומ ןנג

 ,םידרו ,םיחרפ ,םיחיש וב ויה ןכו םיגורתאו םישובח ףאו :םהינימל

 וחטבש םושמ ,החוורל חותפ היה םיגחב .םיקחרמל ףדנ רכשמה םחירש

 תוריפב ועגי אלש םירקבמב

 םימנוד המכ היה הרועיש .יקנע ןבלמ תרוצב הכורע התיה רצח

 לכלו דלי לכל הריד התצקוה ןכש ,ףוס ןיאל .םינבמ ,םיפגא הליכהו

 לע חקפל היה ןורחאה לש ודיקפת .דחוימ שמשמו ךנחמ דמעוה דלי

 םע הרות ודמלל לטוה ךנחמה לעו הלילהו םויה תועש לכ דליה
 .םיבוט םישעמו ץרא ךרד

 סיירישו גח ,תבש תדועס

 זיב וב ויה .רתויב לודג חטש הספת יברה לש םירוגמה תריד

 ונוק םע דחייתה ובש .,דוחייה רדח ,הכרבהו השיגפה רדח :רתיה
 .דועו ומצעל הניש רדח .הלילה תועש תוברל םויה תועש לכ דמל ובו

 וכרענ ,רתויב םיברוקמה ןמ המכ וולנ ןהילאש ,תויתחפשמ תודועס

 ןיעמ תודועס .תומוקמ תורשע המכ ליכהש ,?ודגה הנתמהה םלואב

 לכוא היה םיליגרה לוחה תומיב .דעומו גח ימיב ךא וכרענ הלא

 םייק היה םידיסחה להק ברקבו רוביצב הדועסל .תודיחיב יברה

 תובורמ תואמ וב ויה ."שאלאס,, :יורקה ,םידממ ברו םיידי בחר םלוא

 גג הילעמו םיינועבצ ףוס ינקמ התיה ותרקת .הבישי תומוקמ לש

 רוחצ םינידסו םיכורא תונחלוש ויה תוריקה ךרואל .תוכוס ימיל הזזה

 ןיעמ היה יחרזמה דצב .םילספס םהידיצ ינשלו םהילע םישורפ םיר

 תהבגומ הרוש לכו תורוש המכב תואבטצא וילעו ריקל ןעשנ עיצי

 םיברוקמה וליאו .םידיסח יחרפו םיכרבא םיפפוטצמ ויה ןאכ .התוערמ

 ךרע יפל יברל םתבריק תדימו תונחלושה דיל ובשי םידבכנה
 םתובישח
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 ןאיוב רצחב םייריש יפטוח

 דפורמ אסכ לע ,ןחלושה שארב ןבומכ היה בשוי ומצע יברה

 וינפ .ןוילע רואמ ןרוקו רהוז ולוכו ומצע לכשכ ,אילפהל בטוחמו

 לכו הצחמל תומוצע ויה ויניע .הניכשה לש ויזו שדוק תרדה וקיפה

 תעגונ וביבסמש וז הלומה ןיא לשמ .המינפ ומצע ךותב סנוכמ ולוכ

 .רקיע לכ ול

 -זופב תונחלושה לע ובבוסש ,םישמשה םישיגמ ויה תונמה תא

 -חרה םיטנבאב תובוחתו תומרומ הטופקה יפנכו תונבלה םהיתואקמ

 לטנ .ףסכ לש עיבגב וגזמ יברל .שודיקל ןיי ושיגה הנושארב .םיב

 יפוג יעונענב .ןהובבו ופכב וקיזחהו תמרומה ודיב עיבגה תא יברה

 לכשכ .הלמו הלמ לכ תמעטהב ,יגיגחו ישירח לוקב ךריב ןוילעה
 רסומו הפיט םגול ,בשייתמ הכרבה רחאל .ןמא וירחא הנוע להקה

 המכב וגכות תא להומו עיבגה תא לטנ יאבגה .יאבגל עיבגה תא

 םיפחדנה ,םיבוסמל קלחמו ןיי םהל ףיסומו םיקיר םיקובקב המכו

 ועיבגמ הפיט לש הציק ספאב תוכזל ידכ דצ לכמו תושפנ תנכסב

 הנשנו רזוח ןויזח ותוא .ונממ םועטל הכז אוהש ןייהמו יברה לש
 ריתומו תיזכ ,והשמבש והשמ יברה םעוט הליחת .הנמו הנמ לכ רחאל

 המח הדיטשפ ירחא םיטוהל םידיסחה ויה דוחיב .ותדעל הנמהמ

 םיששמ דחא הנממ םימעוטו ןובאיתב םיעלוב ויה התואש .הנמשו

 תורצחב ושע םללגבש .םימסרופמה "םירייש,ה הלא ויה .ןדעה ןגבש
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 "ךייש,מ םועטל דבלבו םיבורמ םימי ךשמב םידיסח יפלא יברה
 דציכ הנומתה תמסרופמ ףא .תובורמ תולוגס לעב ,הז ןיעמ שודק

 םיבורמה םיצפוקה ןיב "םינתיא קבאמ, ךות הלא םייריש םיפטחנ

 קופיס ידכב היה אלו הנמה התיה הלודגו הבורמ אל ירהש ,םהילע
 .םישרודה לכ

 םיעימשמ רמז ימיענמו ברע לוק ילעב ויה הנמל הנמ ןיב
 -תהבו תוקבדב םהירחא הנוע היה להקהו םירישו ,םינומזפ ,תוניגנמ
 ונחא השע להקה לכו לכה קתתשה הציקל הדועסה העיגהשמ .תובהל

 יברה לש הרותה ירבדל רתויב החותמ היפיצ ומצע לכו תסכרפאכ

 הממד לוקב ורמאנו עובשה תשרפ לע ובוסנ הלא הרות ירבד .שודקה
 ןיזרד ןיזר םהש ,םירבדל םהינזוא םיטמו םיפפוכתמ םלוכ .הקד

 ןכש ,םאולמב םירבדה תא טלוקה ימ ירשאו .ןח יעדויל ךא םינבומו
 .עומשל הכז אלש להק ינפל םימעפ המכו המכ םהירחא רזוח אוה

 הרותה ירבד ורבע םכרדו תורצחב דחוימ םוקמ וספת הלא "םירזוח,

 םייתנטבאה וירבד ןיב סחיה) םירפסב ומסרפתנ ףא םהמו ברה להקל
 "םירזוח,ל ףא םיתעל רורב היה אל "םירזוח.ה ךפונ ןיבל יברה לש

 לש הרותה ירבד ומסרפתנ םהבש .םידיסחה ירפסב ןידה אוה .םמצע
 ושאר .תומוצע םיניעב הלא הרות ירבד עימשמ יברה .(םייברה

 עקושו רוחאו המידק עעונתמ ולוכ אוהשכ ,תילאמשה ופכ לע ןעשנ

 תא םיעמוש םיניזאמהש רמול ךרוצ ןיאו .ןידה אמלעמ אלש םוחתב

 .הרובגה יפמ ואצי וליאכ םירבדה

 הנפמה ,להקה לכ םק ותאו םק אוה ,הרותה ירבד תא יברה םייס

 לש רחבנ ץמוק ידי לע הוולמ ,יטרפה ונועמל רזוחה ,יברל םוקמ

 יברה אצוי ,דסח לש העשב ,םיתעל .םיצירעמו םיברוקמ םידיסח
 םירצונ ןושאר לגעמ ביבסו לגעמ וביבס רצונ זא .םלואה עצמאל

 תובהלתההו םידקור לכה .םידקור לש םילגעמ ךותב םיפסונ םילגעמ
 ומצעבו ודובכב יברה םגו שי .םיאיש יאישו םימורמ ימורמל העיגמ

 רבוג בצקה .המשנ תיילע ךותמ דקור אוהו דוקירה לגעמל ףחסנ
 םינוילעה תומלועב םיפחרמ םידקורה לכ .שפנה תולכ דע ךלוהו
 תאטבתמה הזטסכאה איה ,הזטסכא ךותמ תוקאנו תולוק עמוש התאו

 תציחמב תויהל הכזש ימ ירשא .םיבהלושמה םינפב םג רתיה ןיב
 רוכזי וייח ימי לכו אובל דיתעלש םיששמ דחא םעטי אוה .הז דוקיר

 הקומע הייוח ןכש .דוקירב הלא תולעתה יעגר טטרבו בל תיימהב

 .םינשו םימי ךרואל בלב תתרחנה וז איה
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 יברה לש הליפתה תיב
 ןייטצה אוה ,יברה לש הליפתה תיב עבוק ומצע ינפב קרפ

 תורוש .(הבישי תומוקמ ףלאמ הלעמל ליכה) םייקנעה וידממב
 םוקמ לכל (םירדנטש) "םידמעמ,, םדילו םידבכ םילספס לש תורוש
 תורוש םיצוח ויה םירצ םירבעמ .םלואה ךרואל תורוזפ ויה ,הבישי
 ןכו ,תוינועבצ זג תורנ ןהבש ,תושרבנ לש עפש .הלא םילספס

 קלדהב רדהו דוה ופיסוהו הרקתה ןמ ולשלתשה תיכוכז לש תוינומעפ

 םיעונענבו תוקבדב םיללפתמה ןומה לוק .הלילב וזה הרואתה לכ

 תנזאה ףא .הפוסו הרעס תעב םישעוגו םימוהה רעי יצע לוקל המד

 ןומהב ברעתה אל ומצע יברה .הלילח רזוחו דהדהמה םער לוק ןיעמ

 ללפתה םש .יברעמה לתוכב דחוימ רדח ומצעל עבק אלא ,םיללפתמה

 התיה תלד ."ןעלטיווק,ה םישורפו םיחנומ וינפלשכ ,תודיחיב אוה

 ולוכו תלדה דיל בצינ היה םיאבגה דחא .םלואל ורדחמ הליבומ

 הרשע הנומש תליפת תא םייס יברהש ןמיסו תואל הכורד היפיצ

 דיל ,יחרזמה לתוכב ובשי םינבה .ןזחה לש רוביצ תליפתל ףרטצמו

 תוליצא קיפמה ,םהינפ רתסלקב .םנויקנב ונייטצה וללה .שדוקה ןורא

 תא רזוא היה בחר טנבא ,ישמ ידגבו ןיאריש ויה םישבולמ .תוחקיפו

 םה ויה .טלובו הובג דוח לעב ,למיירטש עבוכ םשאר לעו םהינתמ

 םהילגר .תכל יעינצמ ויה ןכו רובידב םיטעממ .הפוקז המוק ילעב

 ינפ לוכיבכ םהל וויש םירבדה הלא לע .םינבל תואקמזופ ופטע

 האלמה םתעפוהב םיברה תא תוכזל .הזה לפשה םלועל ודריש םיכאלמ

 .רדהו דוה

 יל רוכז .םסרופמ ןזחו הליפתה לעב רבוע היה הביתה ינפל

 הביתה ינפל םירבוע ויה םיתעל .םידלי תלהקמ ולש ,יניפ םשב דחא

 ללכ ךרדב .תוברע תומיעגב םהיתוליפת תא םימיענמו םידעומבו םיגחב

 תוברע תוליפתב ןמאנ ףתוש היה להקה .רצחו תלשוש לכל תודחוימ

 ודהדה תורימזהו תומיענה .םינזחה ירחא לוקבו שחלב םזיפו הלא

 התיה תרכינו םיללפתמה תובלב קומע קומע ורדחו יקנעה םלואב

 .הלענה קופיסהו היווחבש וז תוקיתמ םהינפב

 ,יברה םיתעל אצוי היה םירהצה רחאלש תועשב .לוח תומיב

 םינולגע ידי לע םיחפוטמ ,םיסוס ידמצ המכל המותר הרכרכב חושל

 רהטלו תופילקה חירבהל .םינוקית ןקתל ידכב .בורקה רעיל ,םייוג

 םיבורמה וניאטח ינפמ םלועה לע ואבש םייוקילו םימגפמ םלוע תא

 םזפמ היה ונומראל ובוש ךרדב .הטמ ירדל דסח לש עפש ךושמלו

 תוקבד ךותמ ,"ןמחר ןבא שפנ דידי, ןומזפה תא ומצעל יאשחב

 זעמל תורעיל םילויטל תאצל ויה תוליגר םישנה ףא .הריתי תוקיתמו
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 תוריעצהש וליפא םירפסמ ויה .ואולמו םלוע ריכהלו חצ ריווא בואש

 הארמ תופי בורל הלא ויה .דייצ רוצל הביכר יסנכמב תואצוי ויה

 .בר רודניגב תושובלו

 רצחהו תוריחבה

 תואצות ויה יצרא-ללכהו יצראה םירחבנה תיבל תוריחב ימיב

 לשב ןכש ,ומצע יברב הברהב תויולת יברה ןכש ובש זוחמב תוריחבה

 יפל דימת םידיסחה ועיבצה םהינומהב םידיסחה לע המוצעה ותעפשה
 -- םידעוימה םיריצה הלאכ םימיב םיעיפומ ויה ןכל .יברה תווצמ

 -- לארשי ינב וניחאמ אלש ןבומכו הביבסבש םיליצאה ינבמ בורל

 םיבבוסה םיאקיטילופה תא וא ותוא ענכשל םילדתשמו יברה ינפל

 .םתבוטל ותוטה ןעמל ,ותוא

 ,יברה לש וסיכב םיחנומ ויהש ,הלא םיבורמ תולוק תרומת

 םירשק יברה לצינ תחא אלו הררשה יגוחב םיכלהמ יברה ול הנק

 םינב רורחש ,םיכוסכס ,םיטפשמ) םינמאנה וידיסח תבוטל הלא

 תונויצה תעפוה םע האמה תישארב .(םירבדה הלאב אצויכ לכו אבצהמ

 -גנתה תחא אל ויה הירטסואבו היצילגב תוריחבה תכרעמב התעונתו

 בורלש ,םייברה תורצח ןיבל תינויצה העונתה הנחמ ןיב תויוש

 ןכ לעו םיללובתמ םידוהי וא ,םיידוהי אל םידמעומ דעב ועיבצה

 המכו המכ ויה .םדצל הלא תורצח תוטהל העונתה ישאר ולדתשה

 .ןולשכב ומייתסנ בורלו הז ןינעב תולועפ

 הקשוי ילכואו םינלטבה תרשע
 הכונחב דוחיב .הנשה תומי לכב יברה תא םירקבמה ינומה ןיב

 גוס טלב (שדוחה תא םיכרבמ הבש תבשה איה) םיכרבמ תבשב וא

 םהימח ןחלוש לע םיכומס ויה וללה .םיכרבאה םה אלה ,ונימב דחוימ

 ויהו היוגפ םתעש התיה אליממ .דומיללו הרותל שדוק םמצע לכו

 וא הרות לש הדומילב הארשה ונממ לבקל םא ,יברה לצא םיאב

 יחרפ הלא ןיב ויה .תוריעצה םישנה לש םחרה תריצעל הכרב

 וא רצחב הכרדה לבקל שקיבש ,וקרפל עיגה םרטש רעונ ,םידיסח

 ושקיב ףא םיתעל .תוירבה ןיב תוגהנתהו תודיסח תוכלהב יברהמ

 הזיא ונממ ושקיבש וא הרות ישודיחב יברה ינפל רדהתהל הלא

 אל םגוויזש ,הלאכ םג ויה .הרומח היגוסב היובחה הריתסב בושיי

 רצחב רשא זיולקב ולגלגתהו םהיתושנ תא ושטנ ןכ לעו הפי הלע

 שידק ידיגמ ,םילהתה ירמוא ,םינלטבה תרשע תא וויה הלא .יברה
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 ידוהי םהל ןמדזנש תע לכב "םייחל, יתוש ,םירכז םינב אלב םירטפנל
 .ול רצב ותרזע שקבל יברל רסה ,ירפכ

 קרממ הבכרוה וז הלכלכו רצחה לע התיה הלא לש םתלכלכ
 ,אבצהמ םיקירע םג םהיניב ויה .חבטמה לש תויראש ינימ לכו "הקשוי,
 ןאכש ,םינכפהמ רצחב ופפותסה םג םשו הפ .םהיתבל בושל ולכי אלש

 רשוכ תעש דע רצחב טלקמ ךכ ידי לע ואצמו םמצע תא ווסה

 םוחירבהש ,םיחירבמה קר ועדי הלא לע .רחא םוקמל קלתסהל הבורק
 .תלוגלוגל םולשת תרומת ,ןאכל

 יברל תבכרב

 -םייתש הלא ויה .תבכרב םג ןאיובל םיעסונ ויה הצילסובונמ

 ןיבהל ושקתה וללה םרב .תונורק המכ הלע סיטרכהו תונחת שולש
 ,תעסונ אליממ איה ירהש ,תבכר סיטרכ ףלח םלשל םהילע המ םשל

 תרומת רוטקודנוקל םיבחות ויה ךכ םושמ .םהידעלב םאו םתא םא

 אלשמ ."בנג ינופ, לש היסורב תושעל וניכסהש םשכ ,סיטרכה קלח

 המוהמ ומיקה סנק תוברל אלמ םולשת שקיבו לבקל הלה הצרתה

 .ןאיובל דע לגרב ךלה םשמו הנושארה הנחתב קלתסה קלחו יתבר

 םידיסחבש םיברמ רצבנ ןכ לעש ,יברה לצא לבקתהל וכז םלוכ אל

 הלא .יברה לש םינפלו ינפל הסינכ תרומת ,יאבגל ןוידפה תא קינעהל

 ירבדל וניזאה ,ותניכשו ורצח ויזמ תונהיל וכזש ,ךכב אופיא ומחנתה

 ,תוברעה תומיענה לע םירזוח ויה ןכו "םירזוחה, יפמ ולש הרותה

 .התיבה םבושב ןכמ רחאל םאו רצחה ימוחתב םא

 עגפנו ציצהש ןב
 לש םירקמ םג ועריא .יברה רצחב הרושכ לכה היה דימת אל

 םינבה דחאל .םיאצאצה וא םינבה דחא לש הער תוברתל האיצי

 םיקידצה לע םיגיעלמה ,הלכשהה ירפס תעפשהב םא ,םייניעה וחקפנ

 ורפס ,לרפ ףסוי לש "ןירימט הלגמ, :ומכ ,םהיתורצחו םידיסחהו

 וא רבח ידי לע םאו "לארשי תיבל הפוצה. :רטרא קחצי לש עדונה
 .תוסרוקיפאב "עוגנ,, דידי

 רצחב םומעישהו ןווינה ייחב שיגרהל ליחתה דחא ריהב םויב

 םע עעורתה םש .הכומסה ץיבונרשטל ,שפוחה םלועל טלמנ ,קידצה

 לש ששחמ .םהמ דחאכ היהו םימש תאריו תווצמ לוע יקרופ ,םישפוח

 םוקמ תא אוצמל היה השק ןכו יולגב ךכ לע ורביד אל הירורעש
 .אבחיהב וירוגמ

 ןבומכו -- תונוש תועומשמ תועומש וילע וכלהתה תאז תמועל



 תבשב ןשעמ ,שאר יוליגב תחא הרטזוזג לעמ והוארש ויה .ןזואל הפמ
 סנכיהל דתעתמ אוהש ,ורסמ ףא .רתויב תועונצ אל תורוחב וירוחאמו
 וריזחה :תחא השקב הלוכ לכו הרעסו השגר רצחה .היסנמיגב דומלל
 .ולוכ םלועב רצחה םש לוליח םרוגה ,חדינהו דבואה ןבה תא ונל
 ידיב הלפנש ,ותמשנ תאיציל ולליפ .אתמשו םרחב והוליטהו והודינ
 .ליעוה אלל לכה םלוא .תועשרהו תואמטה תופילקה

 אל .אב תור"ומדאה לכ ץק -- טטומתהל ודמע רצחה תודסומ
 אלו וחנ אל ,הלש "ץוחה ירש, דוחיבו רצחה ינקסעש ,אופיא אלפיי
 וחילצה הררשה יגוחב העפשה ילעבו הנידמה יבר תרזעבש דע ,וטקש

 ץוחמ תדדובמ הרידב והורגס .רצחל דרומהו דבואה ןבה תא ריזחהל
 רתוי וארנ אל הלה לש וינפ .ותעדב יופש יתלבכ וילע וזירכהו ריעל

 רשאמ רתוי וב ונימאהש ,םיטוש םידיסח ואצמנ ,וזמ הלודגו .תוצוחב
 תשלוח לש םיעגרב וילע טלתשה ןטשהש ,שודקל והוזירכהו ןכ ינפל

 ולצא ועבק וירוה .תופילקה חוכ רובג תעב ןיחומה תליפנו תעדה

 ךכ .שאר ירמושכ םג ושמישש ,םינלטב רפסמ ורכש ,הליפתל "ןינמ.

 אלו החווצו דרמ ןיאו ריפש יתא לכהו -- ןיפנא ריעזב רצח המק
 .הקופלו לושכמל דוע דומעי

 םלועב םילג הכיה ןי'זירמ לארשי 'ר לש ונבב עריאש הז ערואמ
 םשל הז ןינעב ולתנ הישארש ,תירבעה תורפסב וידה אצמו ידוהיה

 םסרפתנ דרומה ןבה לש יולגה ובתכמ .הלכשהה תצפהב םתמגמ

 היה ףאו המוצע תורפס ררועו "ץילמה.. ,"דיגמה, ,ןושארה "רחשה,ב
 זדנאס תלשוש ןיב בר ןמז ללותשהש בירה ץורפל תוליעה תחא

 הפוריאב תידוהיה להקה תעד תא קיסעהו 18697ב עריא הז .הרוגידסו
 .הכורא הפוקת ךשמב ברעמב ףאו תיחרזמה

 אסכ לע םיחא תמחלמ

 ןבה שרוי היה םיר"ומדאה תורצחב המימי םימימ גוהנכו ליגרכ

 .הז לפש םלועמ ותוקלתסהו ותריטפ רחאל ויבא אסכ תא רוכבה

 רטפנהו עריא לבא .הריטפל ךומסב יגיגח סכטב שרויה לע זרכוה ףא

 ימל ?אסכה לע בשי ימ .םיגוויז ינשמ םירוכב ינש וירחא ריתוה

 האנש הוולמ ,הזע תקולחמ תצרופ התיה זא !הרוכבה תוכז העיגמ

 "ליגרכ, ולחה זאו .הזלו הזל םידדצמ לש תונחמ ינש ורצונ ךכ .הניטו
 תומולהמו תוכמ ורסח אל ףאו תוידדה תוצמשה ,תויוחצנתה ,תוטטק

 םירובסה םינומה ידי לע םיברב ללחתמ לארשיו םימש םש אצמנו
 .םה םימש םשל ךא הלא םישעמש םמותל

 באה ייח ימיב דוע : הרוגידסב תלשושה רצחב עריא הזכ הרקמ
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 קלח ודיצל ךושמלו תודמע שוכרל דצ לכ ליחתה קידצה לארשי 'ר

 תונוידפ לטנ ,דוחל תסנכ תיב ומצעל םיקה דחא לכ .םידיסחה ןמ

 : תחאב -- הזב ךורכה לכ םע תבש תודועס ךרע ,תוכרב עפשב קינעהו
 .דיתעב דיקפתה תארקל תיללכ הרזח

 לכו תושחובו תולכרמ םישנה .שירחהו ןיע .םצע שישיה יברה

 ,םיתניב ףקומ דצ לכ .הבכית אל ןעמל שאה תא הבלמ רבדב ברועמה
 ייחב םולשבאל ומכ ,וירחא םיטונה ,םירוסמו םינמאנ םילכ יאשונ

 םיזירכמ ןכש .ןקזה באה תריטפ םע זועב ץרפו רבגתה בירה .ויבא

 .ךלמה יחי ךלמה תמ תניחב ,רצעה שרוי לע רטפנה לש ורבק לע
 דצ לכו ונומראל גוסנו דצ לכ קלתסמ רטפנה לש ודובכ תאפמ םרב

 לכבו תורירמב ךשמנ קבאמה .ובירי לע רבגתהל דציכ תומיזמ םקור

 .תונושה הררשה תורצחל דע םיעיגמה ,םילוספו םירשכ ,םיעצמא ינימ

 ינקז .תקסופ תורירמהו תכעוד שאה .שלחה דצה ענכנ רבד לש ופוסב

 ,קספה אצויו םימילשמו הרוקה יבועב םיסנכנ םידיסחהו תלשושה
 התכז םרטש ,לארשי ירעמ תחאב השדח תוכיסנ דסיילו םיקהל שיש

 ךכ ךותו שדחה םוקמל שרופ ענכנה .ידיסח ר"ומדא הכותב ןכשל

 זא דע עדונ אל םוקמו ,השדח תלשוש תידיסחה הירוטסיהל תסנכנ

 ףא וז ךרדב .םידיסח יפלאל הכישמ םוקמ השענו םיברב םסרפתמ
 .תינאיובה תלשושה הרצונ

 תוכיסנב הנותח

 בורב החמש האר אל ר"ומדא לש ורצחב הנותח האר אלש ימ
 בורבו הרודהו תיתרוסמ ,תיסופיט תיממע הגיגח וז התיה .םלועמ םע

 לע הלעמל זרכוה גוזה דלוויה ינפל םוי םיעבראש רחאמ .דחאכ ראפ

 ךרוצ היה .רתויב הלק םיר"ומדאה תורצחב הערכהה התיה -- גוויזה

 ולחה עבקנשמו סכטהו הפוחה לש קייודמה ךיראתה תא עובקל

 איה אתרטוז אתלימ וטא :ךיניעב לק תונכהה רבד אהי לאו .תונכהה

 תואיכ "קופדי, לכהש ,טרפו טרפ לכ ןנכתל .תאזכ המישמ עצבל

 .םוצעו ףעוסמ ןונגנמ לעב הלועפ הטמ םקוה ךכ םושמ .יוארכו

 .םידחוימ םידיקפת וא דיקפת לטוה וב דחא לכ לעו

 םיאנתה ובתכנו םידכנה גוויז לע םיר"ומדאה ינש ןיב טלחוהשמ

 עגונה גוזהו החפשמה גוחב קר ,העורת ילצלצ אלל ,ןידכו תדכ
 בור יפ לע עבקנש ערואמה תארקל הנוכתה השעמל זא הלחה ,רבדב
 .הנש רובעכל

 םשל .שדחה גוזה ירוגמל ףגאה תמקה היה ןושארה דעצה ןכבו

 אוהו ,תורצחב ןיכלהמ ול ויהש ןויסנ לעבו םש לעב סדנהמ ןמזוה ךכ
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 תחאב םיאתמה םוקמה תא רחב םינבה רוכבו ר"ומדאה םע תוצעיתהב

 דרמה םירדחה לש רפסמהו תודימה לע .םידיה בחר רצחבש תוניפה

 לע היה וישכעמו .הלכה גוז תבה יפ תא ולאש תוארטזוזגהו תוספ

 ילעבו םילעופ ,םינמוא לש ןונגנמ תרזעב הינבה תא עצבל סדנהמה

 םידוהי ויה םהיניב םיטעמ .הבורקה הריבהמ ךכ םשל ואבוהש הכאלמ

 ןויסנ ול שכרש רוכבה ןבה הכאלמה לע חקיפ .(םירגסמ םירגנ)
 העברא-השולשש דע .ןינבה לדגו חמצ םויל םוימ .םימדוק םינביממ

 .טושיקו טוהירב ולחה וישכעמו .ירמגל םלשוה הנותחה ינפל םישדוח

 םיאתהל היה וילע .דחוימ םינפ לכירדא םע תוצעיתהב השענ הז
 תעבוקה איה .הרידב ןוכשל תדעוימה הלכה לש המעט ינפל לוכה

 ,םיטיהר לש שדוג םתס היה אל יכ ,תונכב ןייצל שיו טרפ לכב
 .תונידעו םעטב תישעמ תויחונל ןווכמ היה לוכה .תונומתו םיטושיק

 .הנדעו ךור תיטטסא האנה המרגנ רקבמל

 תור"ומדאה לש הירוגמ םוקמ יזכרמה ןינבל דעו ףגאה ןמ

 דברמ םישרופ ויה הלכה לש הרוקיב ינפל דימתו ,ףצורמ ליבש ליבוה

 ומכ .היפהפיל תבשחנו ץוחבמ התיה הלכה םא דוחיב .הילגרל םודא

 ."הלזיר,

 תונול ב ס
 ינפל הלעמו הנש יצח .הז חטשב הנוכתה תעבוק ומצעל קרפ

 םייונישה לע דומעל ידכב סירפמ "םילנרו'ז,ה תא םינימזמ הנותחה

 רצחה תילמפ הבשי ועיגהשמו .הנועה לש ראפה ידגב תנפואב ולחש

 ולקשו ונד תוריכבה היתולכו היתונב ףוריצב ,תי"רומדאה השארבו

 הינפ ןווגל ישמהו ןיארישה תא ,םידבהו םיגיראה תא םיאתהל דציכ

 טיח ןמזוה ךכ לע וטילחהשכו .הלכה לש הפוג תמוקל ,היתורעשו

 אוה ,רצחב הלה ההש תועובשו םימי .סירפמ ימלוע םש לעב החמומ

 םירפות ,םיטיחה ןומה לכל תוארוה ןתונ עבוקה אוה ,הנוילעה תוכמסה

 .ודי לע ורזע רשא תורפותו

 .םינבל ,םיגירא ,םהינימל םידב לש תומירע תומירע םהינפל

 םייורש םלוכו םמצע לכו "וכו םירזוג ,םינקתמ ,םידדומ הלא ויה

 םינתוחמה תא שיבלהל דעומ דועב וקיפסי אל אמש ,חתמבו תונבצעב
 ראופמ סכטל םייוארה םיידע ידעב םהינימל םיבורמה םיניבשושהו

 ,תורעג ,תוקעצ ,הציר הציא לש ןמיסב התיה רצחה לכ .הז ןיעמ

 לעו -- 'וכו תושיגמ ,תופואו םיפוא ,םיקפס ,םינוונח ,םינלבק ,םירחוס

 לכש תונדפקב םיחיגשמה ,ךכ לע םינוממה םיחקפמו םיחצנמ הלא לכ

 .תומילשה תילכתב עצוביו והערב בלתשי רבד
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 םתסו החפשמ ינב ,םיברוקמ ,םיחרואל תונמזהה תונכומ םייתניב

 הלילח אמש ,םימעפ המכ תקדבנ הנמזה לכ .םיבושח םידיסחו םידבכנ

 תוחלשנו תומירעל תונמזהה תומרענ ךכו .דבכנ דיסח לש ומוקמ דקפיי
 .הגרדהב

 חתפנ הבש ,הפוחה ינפל הנורחאה תבשב תוחתפנ תוגיגחה

 לבומ גוזה .תוגיגחה אובמ ןיעמ אוהש ,דולירפה רמולכ ,"ליפשראפ,ה
 םישנה וליאו הרותל הלוע ןתחה .תסנכה תיבל םע תרדהבו םע בורב

 .זרוא םג ינמודמכו יטפנוק ,תונדגמ ושאר לע תוקרוז םישנה תרזעמ

 דוחל דחא לכ -- התיבה תויגיגחב גוזה בוש לבומ הליפתה רמגב

 ברעבו םירהצה רחאל קר .דוביכו ןיי ,שודיקב דבכתמ ןתחה .ןבומכ

 ,בוט לזמ תכרבל םיחרואה םיעיפומ הלילה לש תורחואמה תועשה דע

 תשגומה המיעטהו הרישעה תבורקתה לכמ םבל תא םיביטמ םיבשייתמ
 .ץק ןיאל דע םידקורו םירש .דוחל םישנו דוחל םישנא -- םהינפל

 .ישש םויל ללכ ךרדב עבקנה ,הפוחה םויל דע םוי םוי רזוח רבדה

 הלוכ הרייעב .החיתרה תדוקנל דע הנוכתה תרבגתמ םויב וב

 לושיבל .םיקחרמל דע םיעיגמו הייפאהו לושיבה תוחיר םיפדונ

 ןוגיט .החיבזו החיבט ,החיקר :יאוולה תוכאלמ תופרטצמ הייפאהו

 .תודורטו תוקוסע םיידי תורשעו הלומהו שער הלא לכ ביבסו היילצו

 תוצעיימ םלוכ .ביבסמ םישנ םתסו םינתוחמה ישנ ,תורזועה תוצצורתמ

 תוקחדנו רוזעל תוצור תורענו תודלי .תרתוס העד האב תחא לכמו

 ןיעכ לכה הארנ הרואכל ."השקבב עירפהל אל, :הרעגב הדיצה

 םע ,םרב .הרתה לש תורשפא לכ אלל תכבוסמו הכובס תחא תעקפ

 םאתהב עצובמו קוידב קפוד לכהש ,ררבתמ הפוחה דעומ ברקתה

 .הרושכ לכה ךכ םושמו לכה לע היפוצ החוקפ ןיע .תינכותל

 -שושה לכמו תורצחה לכמ םיחרואה עיפוהל םיליחתמ םייתניב
 דועב םנעמל ונכוהש תוינסכאב םינכתשמו םיבורמה םהיוולמ לע ,תול

 המוד .ןורחאה םויב םיעיפומ תונכשבש םירעהו םירפכה יבשות .דעומ
 םיראשנ הסירעב תוקונית קרו ןאכל םיסנכתמ לארשי ינומה לכש

 : םיעיגמו לגרבו תובכר ,תולגע ,תורכרכב םיחרואה םימרוזו .תיבב

 םיליחתמ זאו .םוקמ ספא דע תיקנעה רצחה תא םיאלממ םהו םהיפלאב

 ימכש לע םידליה .םיעיגמ םיצעה תורמצ דעו תורדג ,תוגגה לע ספטל

 םיכרבא םיבבותסמ .םינזוא תשירחמ ביבסמ הברה הלומהו םירוהה

 יבכורו םישרפל ךפהנ ימוקמה רעונו ןואילופנ יעבוכו םירטוש ידמב
 ,הפלצהל םיטושו תוברח םהידיבו םיקזוק םג הנהו .םינבל םיסוס
 הבוגב םייבק יכלוה ,תויחו םירפצ תולוק יקחמ ,םיניירק ,םינויקומ
 םינגנמ תוקהל םלוכ לעו תוגגה לע םישפונו ןומהה ןיב םילייטמ תוגגה
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 ןאיובב הנותחה

 חורכו ןתיא לחנכ םישוג ישוגב םרוזו ףטוש לכה םינושה םהילכ לע

 םיאשינו קינחמה םוחב םיפשונו םיקחדנ םלוכ .םיצעה תורמצ ןיב

 .םוקמב ןתיא דומעל ךל רשפא יא ןכש .אכהל םתהמו םתהל אכהמ

 םילהת יקרפו ברה להקב הוודחו הציד הניר ,החמש לוקו ןושש לוק

 תוידיסח תומיענ םישענה ,םייניארקוא םע ינומזפ םע בוריעב םיעמשנ

 אל ףא .תמסרופמה ותלהקמ לע ןזחה וז תינומה הרמיז לע חצנמו
 זוחמ ינב םידוהימ תבכרומה ,םינעוצ םינגנמ תלהקמ ןאכ הרסח
 הוולמ ,הלכה תכולהת תברקתמשמ ואישל עיגמ שחרהו .היסורוטפרק
 .גגוחו עירמ ,קחוצ להק

 ,רככה זכרמל תויפוצ םייניעה לכו טלחומ טקש ררתשמ םואתפ
 ,םינתוחמה םיעיפומ הנהו .תראופמה הפוחה הלית לע תדמוע ובש
 ןתחה תא .םינושה םיר"ומדאה לש תוילמפהו םיברוקמ ,החפשמה ינב
 הליחתמ הלכהו ןוירפאה תחת דמענ ןתחה .תרחא הכולהת המע האיבמ

 ןקז .ןידו תדכ םימעפ עבש .ןתחה ביבס תויתרוסמה תופקהה תא
 תא עימשמ אוה הבותכה תאירק רחאלו ודיקפתל שגינ םיר"ומדאה
 סוכל ןייה תא םיגזומ .רידא ןמאב ותמועל הנוע להקהשכ ,תוכרבה
 לש רידא לוק ץרפתמו םיסיסרל סוכה ץפנ עמשנ הנהו .גוזל םישיגמו
 םילפונ םינתוחמ .בר קחרמב םוקמה ריווא תא דיערמה ,"בוט לזמ,
 האלימ ,תלפקתמ הפוחה ,ףרה ילב םיקשנתמ ,והער ראווצ לע שיא
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 ותיינבש ףסונה ףגאה אוה ,דוחייה רדחל לבומ גוזהו הדיקפת תא

 תונחלושה םיכרענ םייתניבו הלק הקספה הלח .המייתסנ אל ןיידע

 םיבשייתמ םהש דע םיקחדנ םיחרואהו רצחה יבחרמ ינפ לע תורשעל

 םישיגמ לש םינומה ינומה םיטעו הלא ובשייתה קר .תונחלושה ביבס

 המיגרתו הקיתמ ינימו תדכ היתשה .בוט לכמ תבורקת םהידיבו

 תברקתמה תבשה תשודק ךותמ .בוציק לכ אלל שרוד לכל עפשב

 דוגמ תומוקמל רוזחלו רזפתהל םינומהה םיליחתמ תרחואמה העשהו

 -רואה רפסמ תא םידמוא .ןאכ םיתבושו ןולל םיראשנ םיקוחרה ,םהיר

 ,הנידמ ירש םג םיעיפומ .םיפלא תשמחל תוחפל וז ןיעמ הנותחב םיח

 ימוקמה םירחבנה יתב יריצו םיריכב םידיקפ ,םיטפוש ,זוחמ ירש

 יסחי םיחפטמ םה התאש ,תלשושל דובכ קולחל ואב הלא לכ .יצראהו

 .הבוט תחת הבוט לע םיססובמה םיסחי .םינשהו םימיה לכ תודידי

 לכ לע רידאו םוצע םשור וז ןיעמ הנותח הריאשמ ללכ ךרדב

 םלועל חכשי אל וז ןיעכ הנותחב ףתתשהש לכ .הב הפוצו ףתתשמה

 שפנו חור תוממורתה םושמ הב התיה ןכש ,םימי ךרואל היווחה תא

 היה עובשה לכו תוליל העבשו םימי העבש וכשמנ תוגיגחה .דחי םג
 לכמ ןמזה ותוא לכ ומרז םיחרואה .הגניחו אלוליה לוק שודגו אלמ

 -לשממ יפנכ תא םיר"ומדאה ושרפ ןכש ,הל הצוחמ ףאו הנידמה יווצק

 רצחב עפשב היורש התיה החמשה .םיינידמה תולובגה לכל רבעמ םת

 םיחרואה תושרל דמעוה ליעיה ףאו םוצעה ןונגנמהו ,םיחרואה ןיבו
 -דבהו םינחדבה ,לוקה יקחמ .םינגנמה תולהקמו תורומזתב ןידה אוהו

 חטשה לכ תא הלילב הריאה המוצעה זגה תרואת .םהינימל םיגר
 םינדקר ,םיללוחמ .ריהב םוי לש ומוציעב תכלהתה לשמ ,יקנעה

 .תואיל אללו ףרה ילב רבגומ בצקבו דוקיר ילגעמב ובבותסה תוגוזו

 ודמע םיבוט ינבו םידחוימ תונחלוש וכרענ םינצבקהו םיינעה להקל

 .לדבה לכ אלל םלוכ ןועמב התיה החמשה .םדדועלו םשמשל םהילע

 תוכיסנה לש הציק
 תמחלמב ץקה ץיקה תינאיובה רצחה לע םגו ץקו הלכת לכל

 תמייק התיה אל לשמ .םלועה ןמ הקלתסנ רצחה .הנושארה םלועה

 ךרדכ ,ותיילמפ לכו ר"ומדאה חרב המחלמל םינושארה םימיב .ללכ

 .הניו הריבה ריעל ,תיתמחלמ תיזח התיהש ,הביבסב םידוהיה לכ

 םייחה חרואב םש וכישמהו "לאטנניטנוק,, ןולמב םבשומ תא ועבק םש

 לודג אל רפסמ .םדוקמכ רצחה ינוניג לכו "רצח,ב ונייה ,ןאיובב רשא

 ."םהלש, יברה לצא םירקבמ ויהו הניול םה ףא ועיגה םידיסח לש
 ראפהו דוהה ,םלועל דוע ורזח אל ןאיובבש רהוזהו קרבה םרב
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 התיה אלו םתלודגמ ודרי םיר"ומדאה .רבעה תלחנ ושענ ןאיובבש

 םיר"ומדאה ואצי ןכמ רחאל .םחוכ שתו םניח רס .הנדע דוע םהל

 הקירמאלו (גיצפילל) הינמרגל ועיגהש ויה .םיקחרמל םהיאצאצו
 םוקמ םושב .ונצראל עיגהל האושה תומיב חילצה טועימבש טועימו

 .םתדלומו םלודיג םוקמב רשא תראפתה ימי ורזח אל םלועב

 לע רצחה תא םיסורה וסרה הנושארה םלועה תמחלמ ימיב דוע

 הצילסובונ ומכ ןאיוב .םיסוסל הוורוא שמיש לודגה זיולקה .היפגא לכ

 וצופנ םוקמב היבשות לש םלוככ םבורש ,םיידוהי םיבושי תויהל וקספ

 רצח לש ראופמה הרבעמ המ ןורכז ראשנ הינב ןורכזב קר .רבע לכל

 .ומשה םהיוונ תאו :בותכש ומכ .וז

 תיאני:ירה תלשושה

 .הרוגדסו ןאיוב תיבל םידיסחה ינקז לש םהיתוחישמ

 ץידצל ועסמב ל"ז אבאל הנש ידמ יתייה הוולתמ רענ ינדוע
 -עש העש -- ובשומ םוקמל ונתרייעמ ךרדב .םיארונה םימיל ןאיובמ
 המותר הלגעב םיסוחדו םיפופצ ונבשי תע -- הלגעב העיסנ םיית
 תורותל ,םיאלפומה םהירופיסל יתבשקהו ינזוא יתיטה "םיריבא,, סוסל
 המלשה ירחא םהמ המכ .ןיזיר תיבל םינושה םייברה לשמ תורמאו

 .םכינפל תולעהל הזב הצור ינא םירחא תורוקממ

 תורודה רדס

 לש ורוד ןב היהש ל"ז אבס יפמ ונתחפשמבש תרוסמה יפל
 .(16 ןב היה ותריטפ םע) ןי'זירמ לארשי 'ר תלשושה דסיימ

 .ךייקת ןויס .י רטפנו .ח"נת ,ןויס 'ז דלונ .ט"שבה

 .ט"כקת רטפנ שטירזממ דיגמה ושרויו ודימלת
 .זללקת רטפנ ,ךאלמה םהרבא 'ר ,דיגמה לש ונב

 .ג'סקת -- א"לקת .אנכש םולש .ר ,ךאלמה לש ונב

 תלשושה דסיימ ןי'זירמ לארשי 'ר ,אנכש םולש .ר לש ונב

 הנשמ הלעמל .הנש 28 ןי'זירב בשי חזמ .א"ירת -- ז"נקת

 .הרוגדסב הנש 11-ל בורקו .בויקב רסאמב
 ןושארה בוקעי םהרבא .ר ינשה ונב הרוגדסב ךלמ וירחא .6

 .ג"'מרת דע ג"ירתמ הנש 30"כ
 24-כ הרוגדסב ואסכ לע בשי לארשי .ר .עי .בא .ר לש ונב 7

 .ז"סרת -- ג"מרת .הנש

 הכומסה ןאיובב בשייתה ,ןמדירפ קחצי יבר רוכבה ויחא 8
 -למ ץורפ דע .ג"מרת תנשמ לחה ואסכ לע בשיו הרוגדסל

 (ת א ₪8
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 תויר"ומדאב ךישמהו הניוול טלמנ זא .הנושאר םלוע תמח

 ירחא הצומחנ 'ר ורוכב ונב .ז-ו"'פרת תנשב ותוקלתסה דע
 .ר ינשה וליאו ,הקירמאל רבע ןורימב ז"פרת תנשב רקיבש

 .הינמרג גיצפיילב בשייתה לארשי
 הרוגדסמ לארשי 'ר קידצה לש ונב ינשה בוקעי םהרבא יבר 9

 לע בשיו ד"מרתב דלונ ןאיובמ קחצי 'ר לש ריעצה ויחאו

 .הנושאר םלוע תמחלמ ץורפ דע ג"מרת תנשמ הרוגדסב ואסכ

 תנשב הצרא ותולע דע ר"ומדאכ הב שמישו הניוול טלמנ זא

 בוחרב ורובע שכרנ רשא ונועמב רטפנ אוה .ח"צרת

 .םישרוי וירחא ריאשה אל .א"כשת תנשב ביבא לת ינמחנ

 ןייטיר תיב
 דלונ אוה .ןי'זיר תיב לש דסיימה לארשי יבר היה רומאכ

 לש הדכנ הוח ומאלו ,שטיבוהורפמ אנכש םולש 'ר ויבאל .ז"נקתב
 ארגישה ןמ גרח יאניזורה לש ויבא רבכ .לבונרשטמ םוחנ .ר קידצה

 ,תודיסחב ולשמ הטיש ומצעל לגיסו ,איהה הפוקתב תורצחה לש

 טושפ יכה ידוהיה תא תולעהל :ותמסיסו .תוכלמה תדיממ התיה וכרד
 ,דוד תיב עזגמ רטוחל ומצע תא סחיי אוה .ךלמ ןב לש הגרדל

 .ךלמה דוד תמשנמ ץוצינ ותמשנו

 בוש עיפויש ויברוקמל ט"שבה רמא ותוקלתסה ינפל יכ ,רפוסמ

 .לארשי .רל התיה הנווכהש הארנכ .הנש 40 דועב המדאה ינפ לע

 לטומ 'ר קידצה לצא אנכש םולש לש רוקיב תעב יכ ,רפוסמ דועו

 היח תעלו התיבה עס ל רמא (הוח ותשא לש הדוד) לבונרשטמ

 שודקה תמשנש םושמ לארשי ומש תא תארקו ןב דלתו הרה ךתשא

 .הב ןוכשל דרת ט"שבה

 :זירכהו אטפאמ ןקזח התוא שגפ הנוירה תעבש םירפסמ דועו
 יכ הבר תושגרתהב ורפס םידיסחה ינקז .היעמב ןכוש הרות רפס יכ

 אסכל תחתמ הזונג יאניזורה לש ותמשנ התיה םדיבש תרוסמה יפל

 קידצה ויבא י"ע לפשה םלועל הדריו הלגלגתנש דע ה"בקה לש דובכה

 .וז תלצאנ תוחילש אלמל ןוגהו יואר אצמנ רשא .ש .ש .ר

 קרו .התדלב שקתו ש"הרב ומא תא הדיל יריצ וזחא רשאכ

 תויהל דעונ ומא םחרמש םושמ ,.םלועה ריוואל אצי גחה יאצומב

 תא לבקל םורמל וניבר השמ הלע רשאכש :שחלב ורפס דוע .שודק

 :ןה ולאו לאומס ידיב םידקפומ ויהש תומשנ עברא ותא דירוה תוחולה

 לארשי 'רו ,ט"שעב לארשי 'ר .שודקה י"ראה ,יאחוי רב ןועמש 'ר

 .ןיזורמ
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 גהנתה ךלמה דוד אוה ותבצחמ רוקמש ןימאה לארשי 'רו ליאוה

 וישובלמ רודיהב רדנגתה ,ורצחב תוכלמ ינוניג גיהנהו ךלמ ןבפ

 םושמ וב היהש רבד -- םירותפכ םע ותדימ יפלו רמצמ ושענש

 ויה ויתואיפ ףאו -- .םהה םימיב תורצחה לש גהונב הרומג הכפהמ
 .שורדה רועישב

 םינזחו םיררושמ ,םיראופמ םיטיהרו האנ הריד ול שכר אוה

 תועובק תועשב לביק וידיסח להק תא .גחו הביסמ לכב םלוק ומיענה

 בהז תמוקר תפנצמ ,ןיאריש שובל ראופמ אסכ לע בשוי אוהשכ

 רפס ,ויפב הבוחת הפצרל דע העיגמה הרקי קבט תרטקמו ושארל

 ולוכ אוהשכ וילא םינופל בישקה אוה ,וינפל חותפ שודקה רהוזה
 .םבל תולאשמ אלמל םתא ההדזמו זכורמ

 לע םיבבוגמ ויה שפנה ןוידפמ תועבטמ לש םירוביצ םירוביצ
 :בותכה תא ריבסהל הז דציכ וידגנתמ ותוא ולאש םעפ .ןחלושה

 עצב יאנוש תויהל ידיסח תא ךנחמ ינא :בישה !היחי תונתמ אנוש
 .הקדצ יכרצל ילצא םסיכ תא םיקירומו םיאב םה ירהו

 ןמ טעמ םעטו היסהרפב -- םיגחו תותבשל טרפ -- לכא אל אוה

 תואלפנה ירופיס תא רתוי ףידעהו .הרותה תרימא תא בביח אל ,טעמה

 ריקל ןעשנה דחוימ רדחב תודיחיב ללפתה אוה .םישודקו םיקידצ לע

 אלל םידוחי דחיילו תונווכ ןווכל ידכב תסנכה תיב לש יברעמה

 ויפויב ךלמו .ךלמה דוד לש וערזמ אוה יכ הרכה ךותמ הז לכ .הערפה
 .םירחא תורצחב וילע ודיגיש המב בשחתה אל ,ךיניע הניזחת

 תגלפומה ותורישעו ותוגהנתה יכרד לע םירערעמו םיגרטקמל

 הררש לש ךרד ומצע לע ליטהל ותוא םיחירכמ םימשמ יכ ,בישמ היה
 וידיסח .הלעמ יפלכ םירבד חיטמ וליאכ וילע גרטקמה לכו ,רודיהו

 הוונעל האווסה םצעב איה תודיסחבש תוכלמ :ותטיש יכ וילע ורמא
 לש שובלב םשה תא דובעל ותרטמו ,הניכשה תולג לע בל ןורבשו

 .םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל דמועש ימל תואיכ הלודגו תאפת .דובכ

 תא םיפרמו ףוגה תא םישילחמ תומוצהו םיפוגיסה יכ ןעט אוה

 .םשה תא דובעלמ הבשחמה

 .ר"ומדאלו רודה גיהנמל והוריתכה םידיסחה רשאכ היה ז"ט ןב

 ףאו ,םיישפוחו םיליכשמ ,םידיסח :םיצירעמ ינומה קתרל עדי אוה
 -דהו ,ויבירי תא עירכה ,ישיאה ומסקו ותעפשה חוכב .םירכנ םיליצא

 .ורצחב ופפותסהו וחתפל ומיכשה םינברו םיקידצ ,וידגנתמ תא ריב
 לארשי :וילע ארק בוצידרבמ קחצי יבר .הצרעהו דובכה תארי ךותמ

 אוהו -- טנבאה לפנשכ םעפ ףפוכתה אטפאמ ןקזהו .ראפתא ךב רשא

 םייקמ ינירה :רמאו וינתמל ביבסמ ותוא ךרכו ומירה -- 17 ןב זא
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 ותונרזפב םסרופמה ןלשימרפמ ריאמ יבר .הרות רפס תלילג תווצמ

 דורמ ינע היהו תיבב הטורפ םעפ ףא הנל אל וליפאו ,םיינעל הקדצל

 שכרו והוכירעה .זובזבו רשוע ררש יאניזורה לצאש ןמזב וב וימי לכ
 .ותלודגו ותונקדצ ללגב דובכו הביח ול

 זוה :רמאנ ןורחאה לע .לארשי 'ר ןיבו וניב המ ריבסה אוה

 ןתנ רזפ :רמאנ ומצע לע וליאו .דעל תדמוע ותקדצו ותיבב רשועו

 דימלת ונניא אוה יכ תושיחלה לע ...דעל תדמוע ותקדצו םינויבאל

 דמלש המ לכ תא חכש אל אוה יכ ,וידיסח ובישה .דמול ונניאו םכח
 .ךאלמה יפמ ,ומא ןטבב

 ?וב אצמ המ ןושארה ורוקיב ירחא בונמירמ ברה תא ולאששכ

 ול עיצה ינלופ ליצא ..ומטח הצק תא אלא האר אל םעפה יכ בישה

 תא עיתפה אוה ולצא רוגל רוביש ידכב הפי יכה ןומראה תא םעפ

 -ירחו המכחב ,ותוממורב וראות רתסלקו וינפ הארמב ויעמושו ויאור

 הגלפהל עיגה ךכ ךותמ .ןינעל תועלוקה ויתוחיש תולקב ולכש תופ
 -חתו םינוילע תומלועב טלושש ימכ השודג הדימב ,ומצע תולעמב
 .ותוריהיו ותואשנתה ןאכמו ,דחאכ םינות

 .ךלמ תרדה םע בורב יכ ומצעל םידיסחה לכ תא עבת אוה
 ץביקש דיסחב השעמו .ול קרו ול עיגמה .ףסכה לכ תא 'עבת אוה
 רמא ,דואמ לודגכ ויניעב בשחנש םוכס ול איבהו ריע ינבמ תונוידפ

 ,עורק עבטמ ףסכ לבקל אל יאבגה לע הוויצ אוה ?טעמ ךכ לכ ול
 .וילא םתבהאב םגפ לע הארמ הזש םושמ

 םירתכ ףלא 20 לש םוכס ותושרב שיש חיכוהל שרדנ רשאכ

 היהש ףא וגישהל וידיסח לע הוויצ ותוחרזאתהל רשקב םינמוזמב

 .הז םוכס וסיכב ול

 םנמזבש םושמ יכ ,אטבתה םעפו םירחא תורצחב לזלז אוה
 םה תעכו ושנענ ןכל םהב םידוהיה ונימאה אל דיגמהו ט"שבה לש
 ."םיצעבו תולקמ,ב םינימאמ

 אוה -- ומצעב ןימאמה קידצה יכ :שריפ היחי ותנומאב קידצו
 .היחי

 גיהננ ונינש ונא :ול עיצהו ט"שבה דכנ ,ךורב יר וילא אב רשאכ

 םירובסה הלאל געל אוה .גיהנהל לוכי ידבל ינא יכ הנע ,םלועה תא

 .ףגתסמו הנעתמ ,ותליפתב קעוצ ,הנבל הציביש שבולה הז אוה קידצש

 .רמא -- ומצע ךותב יורש שודקה

 ונממ טעמ ,וכרדכ התש ,ןיי סוכ ול ושיגה תחא הביסמב םעפ
 ץוחב דמעש רטושל ורסמו ולטנ הלה ."בוקעי תעושי,,ה לש ונבל ןתנ

0 



 .ודובכב העיגפ תאזב הארש םושמ ,קידצה וב ףזנ .רדסה לע רומשל
 .ותנש תא איצוה אל ןבה

 היסורב ידוהיה בושיב תאזה העפותה םא אופיא אלפיי אל
 לע ונישלה וללהו ,םירצונה םהינכש לצא םעז תמחו האנק הררוע

 אשנתמ ומצעבו ךלמל ןמאנ תויהלמ םעה בל תא ריסמ אוה יכ קידצה
 ח'צקת תנשב רסאנ הז בקע .עפשו זובזב ייח יחו םיסמ הבוג ,ךולמל
 ץראל תולגיהל היה וניד .רסאמב שדוח 22 היהו בויקל לבוה .(1838)
 בשייתהו הירטסואל חרב שפנ תריסמבו וינמאנ תרזעב קרו הריזג
 ריעה די לע הלחנ ומש לעו ורובע ושכרש ירחא .הניבוקוב הרוגדסב
 .(ש"יי לש תופרשמ תיבו ,םימרכ ,תודש הב ויה) "קיטופ-יטולז., םשב
 תראפתל ןומרא ב"רת תנשב ול םיקה ןאכ .יקרוט ןיתנ השענ אוה
 דוהה לכ לע ,הנושארבכ .רזח ורצח רהוז .ןיזורבש הז לע הלעש
 בורב ןומראה תכונח תא וגגח תועובשה גחב .קרבהו ראפה ,רדההו
 הרוגדס התאר אל הזכ דמעמ יכ ורמא רודה ינקז .הלודג העורתבו םע
 לש רוקמל ,תויפלתל התשענ ,דובכ תרדה רצחה השבל זאמ .םלועמ
 .המרב הרוגדסב ונוטלש תא גהנ הנש 11 .ארובה תדובעל תובהלתה

 לש הבישיל שקבתנ וייחל 547ה תנשב ,א"ירת ןושחרמ 'גדב
 .הלעמ

 ושיתה הלא לכ .םירוסיו תואלת ,םידודנ עבש .ךלה ונמז םדוק
 ןינבל םיקזח תודוסי ריאשה אוה םלוא .וציק תא וברקו ויתוחוכ תא
 וישרויל המגודו תפומ שמישו ,ןי'זיר תיב ומשש קצומהו ראופמה
 .וירחא ואבש

 יבר :המה אולה :וינב תששל הגהנהה הרבע ותריטפ רחאל
 השמ יבר ,ןיטאיסוהב אגרש יכדרמ יבר :הרוגדסב בוקעי םהרבא
 םולש ורוכב ונב לרוג לע .טשנפיטשב םוחנ יבר ,בוקטרושטב דוד
 יוועלב בשייתה יונירב יבר ולש םינוקזה ןב וליאו .עודי אל ףסוי
 קלחב וילע רפוסמ טורטורפב .םינש המכ תויר"ומדאב גהנו הבדלומבש
 ובתכנ ותומ ירחא קרו ,םולכ וירחא ריאשה אל םיבותכב .ןושאר
 .ויאצאצ ידי לע םירפס הרשעמ הלעמל

 הרוגדס תמועל צנאצ

 השדחה הטישה יכ בושחל ונדיצמ תאז היהת הלודג תועט
 ןי'זירמ לארשי יבר היה הרצוי רשא -- "תודיסחבש תוכלמ,
 איה הברדא .םהינימל תורצחהו ,םידיסחה יגוחב הפי ןיעב הלבקתנ
 ןיב קר אל רועיש ןיאל גורטיקו .חור תרומ ,הבר תודגנתה הררוע
 ,ןילוו ,ןילופ היצילג יר"ומדא ןיב ףא אלא ,םיעבשומה םידגנתמה
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 היהתו םירוקיב ירחאו .בר ןמז רובעכ קרו .םינואגו םינבר םתס ןיבו

 -ודגבו ותקדצב וללה וענכתשנ השדחה הטישה לעב לש ונקנק לע

 וילע .רפוכו גרטקמ לכ ינפמ וילע רשוי יצילמל וכפהנ ףוסבלו ,ותל

 הלא .ץראה לכ תא ודובכ אלמיו ודבל תואלפנ השוע לארשי :ורמא

 ויתוכילהו ויתודימ ירחא ורהרהי לבל םהידיסח לע ךכ רחא וויצ

 הלודג אלמ אוהו ,םימש םשל לוכהש םושמ קידצה לש םירזומה

 הרהוזל דוד תיב תוכלמ תרטע ריזחהל תנווכמ ותוגהנתה לכ .תוקדצו

 .תולגה ץק תא ברקלו םדוקה

 לאני'זירה תא לישמה ץנאצמ קידצהו ןואגה םטשרבלה םייח 'ר

 .ללכה תבוטל םוי"םוי דקענ אוהש םושמ ,הירומה רהל
 שורד ,ןונשו עלוק לשמ ,האנ החיש ןיבהו עדי יאני'זירה אוה

 תורמ ליטהל ,וידגנתמו ויבירי בל תא שוכרל ידכ קוספ לע לפלופמ

 םעטמ הנוילע תוחילש איה תאזש וריבסהב ןשקמ-ןשקע םתס לע
 .הל שחכתהל ןירוח ןב וניא אוהו .החגשהה

 ףפותסהל םידיסח וילא ואבשכ .תואמחמ קלחל םג עדי אוה
 לש שובלב ומצע האר אוה .םאוב ינפל םלחש המ םהל רפיס וליצב

 הרבג דוחיב .םהילע התיה הנווכה הארנכו ,בהז ירותפכ לעב ףסכ

 -וטולז, ותזוחאב ןכתשהש ירחא ונוטלש תולובגל רבעמ ותעפשה
 .וייח חרואמ ומשרתהו וילא ורהנ תובברל םידיסח .הרוגדס י"ע "קוטופ

 םיפגא ,תראפתל ןומרא .םיכלמ רצחל הנמאנ האובב התיה רצחה

 םיגרצח ,תוינרדחו םינרדח ,םיכנחמ .תושמשמו םישמשמ ,תבו ןב לכל

 אצי רשאכו .ותיערמ ןאצמ לדבומ ,וזוע ןויבחב רתתסמ ומצעב אוהו

 היח הרדש דימ הרדתסה םישילש ינש תיוולב הליפתה תיבל ותיבמ

 יכה היה םירדחב טוהירה .טעמכ תומוצע םייניעב עצמאב רבע אוהו

 ןונגנמ .תוינועבצ תושמש ,תוריקה לע םיטיפט ,םירקי םיחטש .ראופמ

 בכר .הריבכה היטסנידה לש םיבורמה םיתורישה םויקל היה םוצע

 -- םהיתושנמ םיקירע םינלטב ןומה םלוכ לעו ,םיריבא םיסוס לש

 לטוה וינמאנ לעו םוצע ןוה עלב הז לכ .הקשויו דסח"םחל ילכוא

 הרומתה התיה המו .שורדה ביצקתה תא רצחה תושרל דימעהל
 ? םיצירעמהו םידיסחה ינומה ולביקש

 לש שורד .םילוחיא ,תוכרב ,קרב ,רדהו דות .םינפ ויז

 בצמ היה הפוקת התואב יכ עודי .ותשודק דוה לש םיירי"שו ,הרות

 ופכוא דיבכה ראצה .ער לכב היברסבבו ןילווב ,הניארקואב םידוהיה

 ,תורנ ,םינקז ,םידגב ,תלוגלוג סמ :םירקבל תוריזג איצוהו םהילע

 תורישל םידלי תפיטח .םיטסינוטנקה תראמ הצבר םלוכ לעו ,רשב

 םידוהיה ןיב תונישלמה החרפ יוול תאצותכ .םינש 25 ךשמל אבצב
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 תירמוח הקוצמ ,תנוונמ תולד .םינקסעהו תוליהקה דשל תא הטחס וזו

 םיקידצה יכ שיחכהל ןיא .םידוהיה לש םקלח תנמ ויה הלודג הלפאו

 וליפא ואבנ ,םימוחינ ופיערה ,לקהל ולדתשה :םמע תב רעשב ודמע

 םלוא ,היסורב םדוקמ עיפוי אוהו .םיאבו םיברק חישמה תומי יכ

 ,ןאכמ תולדו ןווינ .םייניע רקודו טלוב דוגינהו ינושה היה תואיצמב

 .ךדיאמ תינזבזב היטרקוטסיראו

 םיישפוחהו םיליכשמה ולצינ הזה בצמה תא םא אופיא אלפיי אל
 געלל ומש םה .םייברהו תורצחה לכ לע המרח תמחלמ ושדיק םהו

 רערעל וחילצהו תורדהתההו תוחפנתהה תא ,תוישיאה ןחלופ תא סלקו
 תא עזעיז רשא יופצ יתלב ימינפ םרוג עיפוה םג םתרזעל .םתוא

 -- ,תודיסחה םלועב המוצע הרעס ליטהו ,הרוגדסמ קידצה אסיכ

 ץנאצמ םטשרבלה םייח יבר קידצה ברה .ץנאצ תשרפ איה אלה

 הלילה לכ ןיע םצע אל ןיזורל הנושארה ותעיסנב ןכל םדוק רשא
 דואמ םשרתה ףא ,ןוילע שודק ינפ תוזחל תוקקותשהו ןיפוסיכ בורמ

 ונומראב םייעובש בשיו ןמזוה םג .םיידדה הצרעה יסחי ורצונו ונממ
 דגנ הווצמ תמחלמב יאניזורה לש ותריטפ ירחא דימ אצי ,הרוגדסב

 רישכה הזש המ ,םייודינו .תותמש ,תומרח ידיל ועיגה םירבדהו .וינב

 .ןותיחמ וענמנ ףאו ינשה ףירטה

 ,םידדצה ינשמ םידיסחה וברעתה רשאכ הפירחה תקולחמה

 .םשה לוליחו ,הקומע הניט .םוהתה הרצונו הרודמה תא וביהלה

 סירתה אוה ,לארשי לש םנוממ זובזבב הרוגדס תא םישאה יאצנצה

 תונב לש גהונה דגנ ,.קידצה לש ןחלופה דגנו תורתומהו ראפה דגנ

 וזיגרה דוחיב .םיסוס לע הביכר דגנו ,םיכיסנ תונבכ תושובל םייבר

 ,דבסלרק הצחרה תומוקמב שערו הלומה בורב תויבמופה תועפוהה

 .דבסנצנרפו דבנעירמ

 תריכממ התיה ותסנרפ .הז לכמ ךפיהה היה ,ץנאצמ יברה .אוה

 -- תונוידפמ ויתוסנכה לכ תא ,וימי לכ תוקחדו תולדב יח ,חלמ

 תוחפשמ יפלא ,םיכרצנל קלחמ היה הנשב -- םיבוהז יפלא תובבר

 .הוונעהו תועינצה תדיממ וב התיה .םימותי אישהו ,םייובש הדפ ,לכלכ
 .תודיסחו תוינואג לש הגיזמ וב התיה .ץיח אלל וידיסח להקב ברעתה

 החכש ידיל דע לארשי לש ורוגינס ,ססות ,יח ,ללכה תורצל רע
 .עישוי םינויבא תושפנו ןויבאו לד לע סוחי :רמאנ וילע .תימצע

 הכשמנו תמדוקה האמל םישישה תונשב הליחתה תקולחמה

 .הככשש דע הנש םישימחכ

 יבר ןואגה :תונמל שי לארשי יבר לש םיפירחה וידגנתמ ןיב

 ןייטשנרוא בקעי 'ר בובלמ הכלהב ןואגה תא ,ידורבמ רגולק המלש

3 



 הינשה תירקתה .דועו ץלב ,קציקמ יברה ,"בקעי תועושי,ה לעב

 (תאזה הערה ךילע חתפת ךתיבמ הנה :ץנאצמ יברה רמא הילע)
 למע בורב םיקהש ראפה לכיה תא ירמגל טטומל התיה הלולעש

 םויה דע האולמב החנעופ םרטש המותסה השרפה איה ןיזורמ קידצה

 יועלמ ר"ומדאה .לארשי 'ר לש ונב ,םינוקז ןבה לש ותוישיאל ביבסמ

 (ךושארה קלחב וילע רפוסמ רבכ טורטורפב) .הי ניר ב .ר היבדלומ

 אוה תויר"ומדאה ןינע לכ יכ ,וזירכהב הער תוברתל אצי אוהש עודי
 ,ךרד אל והותב םתיערמ ןאצ תא םיעתמ ,תימצע האנוה .םייניע תזיחא

 תונמדזהה הנתינ םיליכשמל .הנורחאה הטורפה תא ונממ םילזוגו

 םידיסחה וליאו ,קידצה ןחלופ דגנ םתלומעת תא ריבגהל הבוטה
 ותעדו ,תוינוציחה תופילקה ידיב לפנ ותשודק בורמש וילע וזירכה
 .* ןילע השבתשנ

 הרוגדסמ ינשה ל"צז בוקעי סהרבא *ר ר"ומדאה

 לש ורצח ירקבמ ןיבמו וינמאנמ היה ל"ז אבאש ןמזב וב

 -- הרוגדס יבשותכ -- א"חלבי יחאו ל'ז אבס ירה ,ןאיובמ ר"ומדאה
 לצא ירוקיב תעבש .ןבומ .עי .בא 'ר לש םיעבשומה וידיסחמ ויה

 ויתוכילהב תוזחל יתיכז ךכו .םהלש יברל םתוא יתייה הוולמ אבס

 בהוא ,לעשו דעצ לכב תוליצא ,רדהו תוכלמ רמוא ולוכ .ויתוגהנתהו
 : תניחבב ,םינוילע תומלועב ףחרמ ,המינפ זכורמ ולוכ .קהבומ לארשי

 .הבכי אלו חבזמה לע דימת דקות שא

 לש ונב (ו"סרת תנשב) לארשי 'ר ר"ומדאה לש ותוקלתסה םע

 ,ףירחו רמ חוכיו -- עודיכ -- ררועתה ןושארה בוקעי םהרבא .ר
 שרויה היהי (םיגוויז ינשמ) םירוכבה ינשמ ימ הלאשב םיחא ביר

 .(ןושארה קלחב תאז לע רפוס טורטורפב) .דסב אסכה לש

 דעו הנש ותואמ .בוקעי .בא 'ר ונב לע הערכהה הלפנ ףוסבל

 יקטופ"וטולז, ולש תוכיסנב ןתיא בשי הנושאר םלוע תמחלמ ץורפ

 ךישמה אוה .ןיזורמ .שי 'ר ונקז ויבאמ השוריב וילא הרבע רשא

 .וימדוק לש תקייודמ הרודהמ התיה ורצחו תוכלמבש תודיסח תטישב

 ,דסח .הבשחמה תוזע .הדילמ תוליצאה העובט התיה ותוהמב

 ,תדקוי לארשי תבהא םלוכ לעו .תוממורה תאריו ,תעדה תולילצ

 .דועו 100 ,19 ,18 'מע רטרע קחציל לארשי תיבל הפוצה :האר *

 ףא .(1851) א"ירת הנש התואב ורטפנ םה .יאניזורה לש ורוד ןב היה אוה

 ,רואה ידרומ דגנ ףצק ףצשב ומחלנ םהינשו ,הפוקת התוא ןב היה לרפ ףסוי

 ."תוהלב-ןוזח, תרוצב םייברהו םיקידצה לכ תא סלקו געלל ומשו
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 ול רוזעל זע ןוצרו וילא הנופה לש לבסו ובאכב תוהדזהו תופתתשה
 .ותלוכי תדימב

 ברעתהו ורדגמ אצי הנשב םעפ םלוא ,ונועמב דדובתה אוה ףא

 ינומה ,םינומה .הרות תחמש לש גהנמ הז היה .וידיסח להק ןיב

 ידכב לודגה תסנכה תיבל ואבו וסנכתה -- טעמכ הרייעה ינב לכ
 תרימא תעשב תובהלתהו תוקיבדב היה יורש תע ,וינפ םעונב תוזחל

 תחכשנ יתלב היווח תאז התיה .ודיב הרותה רפס םע ודוקירו תופקהה
 .םיפוצל

 בוחרב םיתבה דחאב ונכשמ עבקו הניוול טלמנ 1914 תנשב

 וטקלתה היצילגו הניבוקובמ םיטילפ םידיסח .ינשה זוחמב רשא רובת

 ,הליפתל וסנכתה .ותלועפל רצ גוח וויה הלא .ותיב יאבמ ויהו וילא

 .ויפמ הרות תעימשלו ,ויתודועסל

 ןונגנמלו ותחפשמל ,ול ןגוה םויקל שורדה ביצקתל וגאד םג הלא

 גוהנכ ענצו תוטשפב יח .רכז היה אלו טעמכ רדהלו ראפל .םצמוצמה

 .םהה םיפורטה םימיב

 הווחהמ "לחנ יברע, ול יתאבה תוכוסה גח ינפל תחא םעפ

 :ומצעל ללמו םהב חירה ,חמש דואמ היה ,הניוו די לע ונלש תיצולחה

 .םשה וכרב רשא הדשה חירכ

 הצרא יתולע םרט ונממ דרפיהל יתאבשכ הניווב 1920 תנשב
 :לאש בגא ךרדו ,םיטרפה לכב ןיינעתה ,תופי םינפ רבסב ינלבק

 ,רכינ םוכס יל רסח ןיידעש ול יתרפיסשכו !ךרדה תואצוה ןיינמו
 .בויחב ונענ הלאו ומולש ישנאמ םידימא םישנאל תוצלמה יל ןתנ
 ,םולשל ךתאצ תכרבב ינכרבו םידעצ המכ יתוא הוויל תאצל יתינפשכ

 .םימשה יארי יתובא תוכזב רשיה ךרדב ינחני םשה יכו
 ולצא יתעפוה דחא םוי הנהו .םינש רפסמל קפואמ םלענ זאמ

 -ירומל הלגוה רשא יחאמ ש"ד ול יתרסמו ינמחנ בוחרב רשא ונועמב

 .תוכוסל ?םינימה תעברא, תא ול חלשיש ותלאשמ עיבה זא ,סויצ

 .םייק ףאו חיטבה אוה

 .הדובעב רדתסהלו הריד גישהל ול רזע יבשה ןמ יחא רזח רשאכ

 אלל תבשל דימת יננימזה ינמחנ בוחרב םיתעל ולצא ירוקיבב

 .םבצמלו החפשמה ינבמ דחא לכ לע רקחו לאש ,בישקה ,תוגייתסה
 הכרבב יתוא הוולמ היה יתאצ םע .ומשב דחא לכ תא ארקו רכז

 .לודיגב החלצהו םיבוט םילובי ,המלש תואירבל בלה יקמעממ הנכ

 ןאל ימצע תא יתלאשו וב יתננובתה ולוממ יתבשישכ תחא אל

 רשא ורצחב גוהנו לבוקמ היהש קרבה ,רדההו ראפה לכ םלענ

 תיחבטו ידיחי שמשמ העונצ הרידב דובכ ןכוש אוה הנה + הרוגדסב
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 ,אבו אצוי ,תוציחמ אלל ,בשוי אוה ומע ךותב .ותרזעל םידמוע תחא

 דבוכמ .הרותה ילודג לש תוערכהבו םינוידב ,םיסוניכב ףתתשמ
 ;ותרגסמל ץוחמ ףא תעמשנ ותעד ,גיהנמכו םכח דימלתכ ץרענו

 ,חפוטמ ונקז .ותדימל םאתומה ,ושובלב רודה ילוממ בשוי אוה הנהו

 תעבגמל תחתמ תודרויו תולשלתשמ תורצקהו תולסלוסמה ויתואיפ
 הקיהבמה הצלוחל לעמ ןבל השקונ ןוראווצ ,םיילושה תרצ הפיטקה

 ףא אוצמל ןיא םכח דימלתכ .והזחל לעמ תרקדזמ תינועבצ הבינעו

 דימת הכוסנ ןח תיוול .דומלתב הווצמש יפכ ,וידגב לע והשלכ בבר

 .ץרא ךרדו דובכ ררועמ ולוכ ,וינפ לע

 .רעצו ןוגי יפוטע םינומה תובבר םע דחי יתדעצ ותיוולהב..

 יולת היה םשג ,םיפתתשמ בורמ םירוחש ויה םיכומסה תובוחרה
 תועמד דירוהל םידמוע םימשח ףא וליאכ ,םיננע תרשח ,ריוואב

 תיב תלשוש יכישממ ןורחא .,םיר"ומדאה ןקז לש ותוקלתסה לע

 .הרוגדס

 הרייעל הבוצעה העומשה העיגה תע ,המוד הרקמב יתרכזנ זאו
 שמשה ,ריהב ץיק םוי היה םוי ותוא .לארשי 'ר ויבא לש ותריטפ לע
 הדרי הלודג הליפאו םהגנ ופסאו םימשח ורדקתה הנהו ;המוציעב

 ךלהו קידצה ףסאנ רודה ןוועב : םילבאתמה םידיסחה ורמא זא םלועל

 .םימשה וכשח ןכ לע ומלועל

 .23.10.60 ,א"כשת תבט 'ד קלתסנו ,ד"מרת תגנשב דלונ אוה

 : םיילוש תרעה

 ,התיבה רזח הרוגדסמ יברה יכ :רפוסמ ג"כשת תבט 'אמ פ"אפ ןותעב

 רוקיבמ רזח אוה .הרוגדסמ ןמדירפ ףסוי םולש יכדרמ יבר ר"ומדאהל הנווכה

 .ביבא לתב ןי'זור תיבל ישארה ר"ומדאה וישכע אוה .הקירמאב םינש שולש

 לארשי 'ר קידצה לש ונב היהש הרוגדסמ ןרהא 'ר קידצה לש ונב אוה

 הנשה וילסכ ז"יב .יאני'זורה לש ונב ,דסמ בוקעי םהרבא 'ר ןב הרוגדסמ

 הפי לאלצב 'חר :ורצח .ר"ומדאכ רתכוה זאמ 50 ןכו .םינש 66 ול ואלמ

 .ביבא לת ,0
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 תירטסואה הצילסובונ ןברוח

 -ובונב יוה ותוא לכ ליחתה דימו הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ
 תיחרזמה הפוריאבש ידוהיה םלועב ללכבו הביבסב ,תירטסואה הצילס

 .דוסיה דע רערעתהל רקיעבו יוניש תילכתב תונתשהל

 קחרה ןאכמ וחרב םידוהיה םיבשותה תיברמו תיזחב היה םוקמה
 .ןיטולחל קספנ טיזנרטה רחסמו לובגה רגסנ .הנכסה םוקממ קחרה

 םשפנ לע וטלמנ הליחת .הלהב תסונמ הלחהו העומש הפדר העומש

 ןכו ןיגוריסל ןיידע הלעפש ,תבכרב ואצי הלא .הרייעב םידימאה
 הרייעה רתויו רתוי הנקורתה םויו םוי לכב .בוט לכ תוסומע תולגעב

 הילע סימעה ,הלגע רכש םיעצמא לעב היהש לכ .םידוהיה יבשותמ

 לש תורייש תורייש ךרדב וכרשנ ךכו .אציו וילטלטמו ושוכר תא

 .תולגע

 דימ .המחלמה ץורפ םע דימ הלבס רפס תרייעכ הצילסובונ

 הרייעל וצרפ 1914 באב העשת רחאל םיימוי םוי ,המחלמה תזרכהל

 רתונה תאו הרכשל ותש ,חזרמה יתב תא הליחת ודדשו היסורמ םיקזוק
 םיתבה ופרשנ ךכו םיתבה תרעבהב ולחה ןאכמ .תיבה ילתכ לע וזיתה

 ."הקלדה,ה ינפל םיתבה תא הליחת ונקורש ןבומכו -- הז רחא הזב

 םידוהי הרשעכ .ןבומכ םירצונ לש ;רפסמ םיתב ךא ורתונ וז הפירשמ

 ךרד וטלמנ םיבשותה .היסור םינפל ולבוהו תבורעת ינבכ וחקלנ

 -צה .הניוול רקיעב ,הירטסואלו הירגנוהל הניבוקובב בושיה תומוקמ

 יבשב וחקלנ ףא םהמו הירטסוא תותיזחב ותרישו אבצל וסייוג םיריע
 םיטילפה וזכרתה רבד לש ופוסב .המחלמה רחאל קר ורזחו יסורה

 הניבוקוב לש המחלמה יטילפמ םוצע םידוהי זכרמ רצונ םשו הניוב

 .הכומסה היצילגו

 צולחה זכרמ ,הניוול טילפה אוביו
 -ובונ ינבמ הילעהו ץולחה יניערג המחלמה ימיב ורצונ הניוב

 ויה םה .(ץירימטייל ,גנילריק) הרשכה תוצובק ומיקה םהמו הצילס

 .תישילשה הילעה ינושארמ

 תינגרובה הירטסוא לש התוטטומתה

 םע .המחלמה יהלשב לודגו בר יוניש רבע ומצע םוקמה לע

 תוברק חתפתהל היצילגבו הניבוקובב ולחה הירטסוא לש התוטטומתה
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 תוברקה ויה הניבוקובב .הזמ םינמורו הזמ םינלופו םיניארקוא ןיב

 תובכרה רשק .םישדח תולובג ורצונ םוי לכב .םיניארקואו םינתור ןיב

 ךשמב תבכרה לע ואבצ םינומה .ללכ לעפ אל וא הכלהכ לעפ אל

 היפיצ התיה תובורק םיתעלו העיסנ םוקמ גשה ןעמל תולילו םימי

 רתוי הכרא אל ללכ ךרדבש ,הניול ץיבונרשטמ העיסנ .אושל וז
 .םימי העברא-השולש םעפה הכרא ,תועש ששו םישולשמ

 ,היצילימ ומיקה םה .הניבוקוב לע םיניארקואה וטלתשה ףוסבל

 -וקפ ואיצוה םה .והובו והותה לע טלתשהל וסינו רוביצ יניינב וספת

 .םהידיל אבה לכ ורצעו ורסא ללכבו ועיקפהו ומירחה ,םיווצו תוד

 תורשמהו תואסכה תא םהינמאנ וספת םידרשמבו הלשממה תוקלחמב

 םמצע תא ושיגרה םרטב דוע םרב .םנוטלש עורז תחנ תוארהל ולחהו

 תא דימ זירכהש ,ינמור רידס אבצ ריהב תבש םויב שלפ ,בצמה ינודא

 ,םיווהמה ,םינמורה לע יקוח ןפואב ןגהל אבה ,הנידמב טילשכ ומצע

 -קואה ןוטלשל ץק אופיא ומש םינמורה .רוזיא ותואב בור ,םהירבדל

 דרשטבו הניבוקובב םנוטלש תא ססבל ולחה 1918 רבמבונבו םיניאר

 .ינמור ןוטלשל הצילסובונ םג הסנכנ זאמ .ץיבונ

 סינמורה ןוטלש תחת הניבוקובו היברסב

 דורה הצילסובונב הלכלכה חרוא יונישה תילכתב הנתשנ התעמ

 ועגפנ היסורל לובגה תריגס םע .ירטסואה דצל ףא הטשפתהש תיס

 תורוקמ תא הברהב לדליד ינמורה ןוטלשה .היסורל אוצייהו רחסמה
 תא ןיטקה ךכ ידי לעו םירכאה ןיבש תירצונה היסולכואה לש םויקה

 -ומהב בזע ידוהיה בושיבש ריעצה רודה .הרייעב םהלש הינקה רשוכ

 לשב ינמורה אבצב תרשל םבוריס לשב םא םוקמה תא הגרדהבו םינ

 לשב םאו וב םידוהי תאכהב האטבתנו אבצב החוורש םידוהיה תאנש

 -וקמו םויל םוימ ערוה םמויק בצמש ,תוחפשמה תרזעל אובל ךרוצה

 ורגיה םיאצויה לש לודגה םבור .הנשל הנשמ ולדלדינ םמויק תור
 .הילא הריגה הריתהש הדיחיה תשביה ,תימורדה הקירמאל

 דורדה הקירמא תוצראב הצילסובונ יאצוי םה םיבורמ ךכ םושמ

 ."הצילסובונ לש תירבה תוצרא, תחוורה הצלהה ןאכמו תימ

 .המ יונישב םא ,לבוקמהו יתרוסמה םייחה חרוא ךשמנ הצילסובונב

 רפס תיב היה םייק .ריעב הקזחו הלדג תונויצהו םינויצה תעפשה
 תירבעה תא הנקיהש ,ץיבוניבר ילתפנ ר"ד לש ותלהנהב תוברת

 הנתשנ הינשה םלועה תמחלמ הצרפשמ םרב .ריעצה רודל התוברתו

 דונב ירבעה בושיה לע ץקה ץיקה רבד לש ופוסבו יוניש תילכתב לכה
 .הצילסוב



 הירטסינסנארטו סםידוהיב תוערפה

 ולבקתנ םה .הצילסובונל ףאו היברסבל םיסורה וסנכנ 1940דב

 .הרייעב םיטילש ושענו שאר ומירהש ,םיטסינומוקה ידי לע דוחיבו הפי

 םיסורה ובזע היסור הינמרג תמחלמ ץורפ םעו םימיה וכרא אל םרב

 ולחה םתסינכ םע דימ .וסנכנו ורזח םינמורהו היברסב תא (1941)
 .הרייעה יתב תא וריעבה ןכו תוירימ דהדה םוקמה .םידוהיב תוערפה

 קלחו םיפתרמב ורתתסה םישנאה .םיפוצר םימי המכ הללותשה שאה

 הרייעה יתב לכ .ןגמו הסחמ םש אוצמל ידכב טורפ רהנל טלמנ

 .גג תרוק אלל וראשנ םישנאה .דבלב םידדוב םיתב קר ורתונו ופרשנ
 םתיבל םוריזחה ,טורפה ןמ םידוהיה לכ תא ופסא הפירשה רחאל

 80 לש גרוהל האצוה ךות ,ץינדיל םימי המכ רחאל םושריג םשמו

 .םוקמה ינויצמ םללכבו -- םיסורה םע הלועפ ףותיש תמשאב שיא

 תביבסב .ןמז ותואב ררשש רוקמו בערמ שוריגל ךרדב ותמ םיבר

 -ובונ ינב תואמ הנומשכ וחצרנ ןאכו םיבורמ תורעי םייוצמ ץינידי

 ןיבש חטשה אוה ,הירטסינסנרטל ץינידימ ושרוג 1941 רבמטפסב .הצילס

 יפלא םציק תא ואצמ ןאכו רגסה תונחמ ומיקה ןאכ .רטסינדהו גובה

 אלל םינומה ינומה ופסא ןאכ .הניבוקובו הינמורמ םידוהי לש םיפלא

 יערופ לש תוחיצר ידי לע רוקמו בערמ וכעד ןאכו םויק יעצמא לכ

 .הלאה תונחמה לע םינוממה תויחה

 הצרא סילוע סידירשה

 ,הצילסובונל דוע ובש אל םייחב ורתונש םיטעמה םידירשה

 1950 תנשב קרו ,הליחת הינמורב ורזפתהו ,םימדה ץרא תא ואצי אלא

 הנחמ ,הרדח ,רמש ןיע ,הנח סדרפ :תורבעמב ויח .הצרא םבור ולע

 הטלבתה םהל הרזע תשגהב תעצבמהו תמזויה .דועו ,ץכ סדרפ ,דוד

 .ןדמל הנח

 יאצוי םע וריפ המילב השגפנ ,תיניטלה הקירמאב הרוקיב בקע
 רכזו ןויצ ביצהל העצהב ר קפ יכדרמ רמ הילא הנפ זאו ,הצילסובונ

 .ריעה ינב םישדחה םילועל עייסל תאז םע דחיו הדחכנש הרייעל

 'ר ויבא םש לע ןוכיש תמקה םשל רלוד ףלא 50 םרת וז הרטמל

 הילע לבקת ןדמל הנח יכ הנתה יאנתו ,ותחפשמו רקפ בוקעי

 .המיכסה איה .עוציבה תא
 -למהבו ןלפק רמ חונמה רצואה רש םע הצעייתה הצרא הבושב

 םירבח הרשע ןב דעו בכרוה .ןוכיש םוקמכ ןורשה תמר הרחבנ ותצ

 ןוכישה תמקה תא ועציב הלא .ץיבוניבר והילא ר"ד לש ותושארב

 ."ותחפשמו רק פ בוקעי םש לע הצילסובונ יאצוי ןוכיש,, יורקה
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 (יונטרופ לש בוזע סדרפ) תמיקה ןרקמ םנוד 20 לש חטש שכרנ

 .םייתחפשמ וד םיתב 38 וילע ומקוהו הילצרה לובג לע הבשומה ןופצב

 לע ,הלא םיתבב קוחרמ ןיחבהל ןתינ רבכ םינש המכ ץקמ

 עלקיהל התא לוכי הצילסובונ ןב התא םאו ,הפי תוחפוטמה םהיתוניג

 הנוכשה 'תריווא, הגופס ןיידע ןכש ,לוכיבכ ךתדלומ ריעל ןאכ
 תוירזכאב התרכנש תידוהיה הממחה ,הרייעה וזל בל תיימהו םירופיס

 אוהו הבשומה תמדאב רתויו רתוי שרתשמ ריעצה רודה םרב .חצר

 .לארשי תנידמו לארשי תמדאב הצילסובונ תא ךישממה ףאו ליחתמה

 .הצילסובונ ןונגסב תסנכ תיב םקוה ףא 1960דב

 ריע תחצנהל תונמדזה םוש םיצימחמ םניא םיבשותהש המוד

 יברו םילוגד םישיא םש לע םייורקה תובוחר ירה -- םהלש אצומה

 תוחישל אליממ תוכפוהה תוביסמהו תושיגפה ירהו הינמורב םילעפ

 .הלש יווההו הצילסובונ לע

 לע םעט בורב להונש ,(ו"טשת באב ז"ט) הנוכשה תכונח סכטב

 תידוהיה ריעה לש הרכז הנושארבו שארב הלעוה ,ןדמל הנח ידי

 ץיבוניבר יכדרמ ,היברסב שיא םג אוהש ,דוסיה ןרק שיא .תישרשהו
 .םירחאה םימאונה בור ןכו תידוהיה הצילסובונ לש החבשב רפיס ,ל''ז

 םיאבה ריעה ינבמ םידידיהו םיערה שגפמ הנוכשה וזב אוה רידת רבד

 לגלגתנש ,הצילסובונמ הרות רפס תאלעה התיה תדחוימ היווח .ןאכל

 אוה .ןוכישב תסנכה תיבל ועיגה ידע םיאלפומ ףאו םיבורמ םילוגלג

 ןוכישה תמקה םעו ריעה ןב ידי לע וריפל המחלמה ינפל דוע רבעוה

 הרותה רפסו ריעה ישנא תינשב ושגפנ ךכו ןאכל שיאה וריבעה

 תא רבכ ריכה רקפ יכדרמ רמ ןבדנה ףא .תיבהמ דוע םהל רכּומה

 שאר ידימ הבשומה למס יגיגח סכטב ול רסמנ ורוקיב תעבו ןוכישה

 .1962 יאמל 207ב תימוקמה הצעומה

 םירועמו ץראה יבחר ינפ לע ןבומכ םירוזפ הצילסובונ ישנא
 .ןינבהו הריציה ימוחת לכב םינשב תורשע הז

 תשרשומ םלוא ,יסחי ןפואב הריעצ ,תידוהי הליהק לש הציק
 םג אוה ,ץראב היאצוימ תצקמ לש דתי תעיקתו הצילסובונב ,רתויב
 תבוקע האושמ ,ןורחא רודב ונמע תודלות לש היצמרופסנרטל למס

 .לארשי תנידמבו לארשי ץראב שדחמ םוקישו היינב לעפמל חצרו םד

 ועקת הינבש תורחא תוליהק תואממ הצילסובונ הנוש הניא ךכב
 ןיינעמה ןויסנה אוה הצילסובונ יאצוי תא דחיימה .שרושו דתי ןאכ

 ןויצו רכז לשמ ,תחא הנוכשב ריעה יאצוי לש םתצק ץבקל ףלאמהו
 .םימלועל דבאו הלכש זכרמ ותואל
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 םימי הברא (סקינפ) לוחכ

 םימי הברא לוחכ

 18 ,ט"כ ,בויא

 ונתרייע הבש הז לוח ףועכ

 הרפא ךותמ החמצו

 .היחתל המקה תדלומב

 .םלוע ןורכזל עבקנ זומת ז"ט הצילסובונ ישודקל הָאושה םוי



 שא הנש ףלא ףוסבו יח אוה םינש ףלא :ורמא יאני 'ר יבד

 .יחו םירבא לדגמו רזוחו ,הציבכ וב ריחשמו ותפרושו ונקמ תאצוי
 ויפנכו הלכ ופוג םינש ףלא ףוסב :רמוא ןועמש 'רב ןדוי יבר
 .יחו םירבא לדגמו רזוחו היבכ וב ריחשמו ןיטטרמתמ

 ז"ט .קילאיב לש הדגאה רפס ךותמ .18 ,ט"כ בויא

 תוליחמ לוגלג

 לא םכתא יתאבהו ...םכתא יתילעהו םכיתורבק חתופ ינא הנה,

 אוה ךורב שודקה ;ןומיס 'ר םשב רזעלא 'ר רמא ."לארשי תמדא

 ץראל ןיעיגמש דע ןיאבו ןילגלגתמ םהו ץראב תוליחמ םהל השוע

 חור ןתונ אוה ךורב שודקה לארשי ץראל ןיעיגמש ןויכו ,לארשי

 רחאו ,לארשי תמדאל םכתא יתאבהו :רמאנש .ןידמוע םהו םייח לש
 ."םתייחו םכב חור יתתנו ,ךכ

 12 זייל ,לאקזחי .דייש קילאיב לש הדגאה רפס ךותמ

 תושביה תומצעה

 איהו : העקבה ךותב ינחיניו ,'ה חורב ינאיצויו 'ה די ילע התיה

 ינפ לע דאמ תובר הנהו ;ביבס ביבס םהילע ינריבעהו .תומצע האלמ

 תומצעה הנייחתה !םדא ןב :ילא רמאיו .דואמ תושבי הנהו ,העקבה

 תומצעה לע אבנה :ילא רמאיו .תעדי התא 'ה ינדא :רמואו !הלאה

 רמא הכ :'ה רבד ועמש ,תושביה תומצעה :םהילא תרמאו הלאה

 יתתנו .םתייחו חור םכב איבמ ינא הנה :הלאה תומצעל 'ה ינדא

 םכב יתתנו ,רוע םכילע יתמרקו רשב םכילע יתילעהו םידיג םכילע

 לוק יהיו ;יתיוצ רשאכ יתאבנו /ה ינא יכ םתעדיו :םתייחו ךחור

 הנהו ,יתיארו .ומצע לא םצע תומצע וברקתו -- שער הנהו ,יאבנהכ

 .םהב ןיא חורו ,הלעמלמ רוע םהילע םרקיו ,הלע רשבו ,םידיג םהילע
 .ויחיו הלאה םיגורהב ,םדא ןב ,אבנה ,חורה לא אבנה .ילא רמאיו

 .םהילגר לע ודמעיו ,ויחיו חורה םהב אובתו :ינווצ רשאכ יתאבנתהו
 .דאמ דאמ לודג ליח

 הנה : המה לארשי תיב לכ הלאה תומצעה .םדא ןב :ילא רמאיו

 אבנה ןכל .ונל ונרזגנ :ונתווקת הדבאו וניתומצע ושבי :םירמוא

 יתילעהו ,םכיתורבק תא חתפ ינא הנה :'ה רמא הכ :םהילא תרמאו
 יתתנו .ימע ,םכיתורבקמ םכתא יתולעבו ,םכיתורבק תא יחתפב ,'ה ינא

 יכ םתעדיו .לארשי תמדא לא םכתא יתאבהו :ימע ,םכיתורבקמ םכתא

 'ה ינא יכ ,םתעדיו ,םכתמדא לע םכתא יתחנהו ,םתייחו םכב יחור
 15/1 ,ז"ל ,לאקזחי ה םאנ יתישעו יתרבד
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 'ב קלח

 תירטסואה - הצילסובונ טוקלי





 תוזיומדו םיטוטרש

 הרייעה לש ירטסואה קלחב יכ ,איה השיחכהל ןיאש הדבוע

 תאצוי אוהש המב הנייטצהש תחא תטלוב תוישיא ףא רכוז יניא

 םיסופיט המכו המכ הב ויה היה תאז תמועל לבא ,ליגרה רדגמ

 .םידחא םיווקב קר ּולו םחיצנהל יאדכש ,םיינייפוא תויומדו

 דע םינשה לכ םיעיגמ ויה ,תקהבומ רפס תדוקנכ .הצילסובונל

 םירזומ ףאו םינושמו םינוש םיסופיט הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ

 םירובסש ,בוט םש לעבה לש "םידכנ,ו "םינינ,, ויה .רתויב םיאלפומו

 םירזחמ ויה .םייק םלועה םתוכזב ןכש ,םלכלכל רוביצה לע יכ ויה

 דחוימב ונענ אלשמ הפב םיעבות טושפו תובדנ םיצבקמו םיחתפה לע

 .הפי ןיעבו

 ונילא וטלמנש ,לגר יטשופ ,םינפייז ,תוכלמ לוע יקרופ םג ויה

 רוכמל ואבש "םירבחמ,  ,םעז רובעי דע ונלצא ושעו ןידה תמחמ

 ,הבושת ילעבו םידיגמ ,םישורדו םישודיח תושודגה ,םהיתוריצי

 ויהו םהיתונווע לע הרפכ םשל תולג תריזג לוע םמצע לע ולביקש

 וטיעמה .םמצע ךותב םיסנוכמ ויה הלא .והנשמל דחא םוקממ םידדונ

 .ןולל וטנ םיחרוא תניחבב ויהו רבדל

 םידוונ הבושת ילעב לע הכלהתהש החידב רפסל יוארה ןמ ןאכ

 לע ולביק םהינש .היצילג ןב ןיבל הטיל ןב הבושת לעב ןיב המ : הלא

 הזל ףסונו ותווצמו יברה תארוה יפל ןוצרמ ףוגיסו תולג לוע םמצע

 ,חנאנ יאטילה .הבושתה ימי לכ וכלהתה ךכו םהילענב הנופא ומש ףא

 קחצ "?שיגרמ התא ךיא ,ונ, :ולאשו יאצילגב שגפ ,שירחהו לבס

 :ךייחו בישה ."?םולכ אל -- שוריפ המ,  ."םולכ אל. :ול הנעו

 "| םינופאה תא הליחת יתלשיב,

 החנמ תעל םיעיפומ ויה הלא .םיקירו םיזחופ םתס םג ויה

 ספתנ דחא לש ונבש ןוגכ ,םהילע האבש הרצ לע םיננואתמו בירעמו

 המורתל אלא הבדנ םתסל אלו ןבה ןוידפ תווצמל קוקזו תושרלו אבצל

 םשוהש ,ויחא לע ונישלה םייוגה יעשרש ,רפיס רחא .המשל היואר

 וקינעהו ,םינמחר ינב םינמחר ,לארשי ינב וניחא ימחר ורמכנ .רסאמב

 -ובקע ועדונ אלו הלא "ופדנתה,, תרחמל .טעמב ימו בורב ימ הלאל
 רחאל ,תוקירו תוצורפ הקדצ תופוק םהירוחאמ םריאשהב ,םהית

 .שרדמה תיבב ןולל וראשנש
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 ןקתשה למהרבא
 הנשב הנש ידמ ונילא רס היה תולג תכירעו וידודנ תפוקתב

 םודא ןקז לעב ,הדימעה ליגב ידוהי הז היה .םודאה למהרבא 'ר
 םייפגמו ופוגל הכורא הטופק ,ארפ תולדוגמ ושאר תורעש ,ללבודמ

 ,יפמ הגה ףא איצומ היה אל עובשה תומי לכ .וילגרל תואלוטמ

 תונעיהל םלועמ תואינ אל .רפסב ןייעמו רונתה דיל דימת בשוי אלא
 רישבת ול תואיבמ ויה תוינמחר םישנ .םיתבה דחאב לוכאל הנמזהל

 השריה זא .חראתהל תונמזהל הנענ היה תותבשב קר .םימח םיל

 םדיצמ השירדו הריקח רחאל .שדוקה ןושלב קרו ךא רבדל ומצעל
 רבדל ואישהו ורצי וילע זחפ םעפש ,ררבתנ ריעבש םינרקסה לש

 םינש עבש לש ךשמל תולג ומצע לע לביק זאמ .שיא תשאב הריבע
 ותוא םיאיבמ ויה .ילאנימוניפ ןורכזב םיברה תא אילפה .תופוצר

 לטנ דחא .םלואה זכרמב והודימעה .ריעב רשא םירחוסה ןודעומל

 עיינ,) אורקל םיליגר ויה םידוהיהש םינמרגה םינותעה דחאמ ןותע

 בישקה אוה .וינפל אירקהו ("טאלבגאט רענילרעב,, וא "עסערפ עיירפ

 םג אלא הלמב הלמ קר אלו עמשש לע רזוח היה דימו חותמ זוכירב
 .רבדה ותוא רזחו םיכורא םירוט ילעב םירפסמב והוסינ .ךופה רדסב

 ןיא םימעפ .וז האלפומ העפותמ תולעפתה יאלמ םלוכ ויה םיחכונה

 יעבט חרואב ךופהו רשי רדסב םהירחא רזוח אוהו ךכ לע ורזח רופס
 .םימיה לכ ךשמב הדיחל רבדה היהו .ץמאמ לכ אללו

 (ןתבחה) רנדוב הלסוי
 בוחרל אצי צ"החא ישימח םויב .ץחרמה תיבב וירוגמו היה ןלב

 !וצור וצוא ץחרמה תיבל ,ובישקה םידוהי :תולוק ילוקב זירכהו

 .ונניאו רוגס םייתרחמ חותפ ונדוע אוה רחמו ברעה

 ינע ,תישעמ הלבקב קסוע ,םידלי הברהב לפוטמ טושפ ידוהי

 םצעב ותנמוא (תוכרב טעמל הכוזו תוכאלמ הברהב קסוע) -- ןויבאו

 ץחרמה תיב יכרצל םידממ בר רטוק ילעב תויבח לש ןרצי .תונתבח

 םשל (ונושלב ידול) הדילג לש ןרצי םג בגא ךרדו .הבוג רטמ 3

 -מהש הרק תחא אלו ,הווקמל הלילה ךשמל התוא םישמ היה רוריק

 .חוחינ חיר ףיסוהש המ ,התוא םיכפוה ויה רחש םע םירקב

 תא רבוע היה התאש תיבח הבו די תלגע ול ןיקתה אוה

 םיתעל .ותרצות לע תולוק ילוקב זירכמו הרייעה לש היתובוחר

 ;ותלקלקב ספתנ דחא םויש דע לובגל רבעמ ותרצות תא ץיפה ףא
 ,םילשמ לישממ .הפירט הרוחס חירבמ היה הדי לעש הלופכ הפצר
 לפטנש ימל ול יואו וילע בוטה ןוימדה דיכ יאבה ירופיס רפסמו
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 וליפא רפסל ךישממו תיבה רעשל דע ךתוא הוולמ היה ,בוחרב וילא

 .הלק העש רובעכ ךתיבל תקלתסהש ירחא

 ןורהא השמ סורוקיפאה

 .תונימו תודהי ,תעדו הלכשה שודגו אלמ ; אבצהמ-קירע יאטיל

 םיטויפה תא ,תוליפתה תא ,תירבעב תירבע דמיל ,רזוע הרומכ לבקתנ
 .יקצש תאמ קודקדו ירבעה רובידה ךותמ תירבע םגו ,ך"נ ,םיגחל

 תביבסב תותבשב עיפוהש ךכ ידי לע םיקודאב תורגתהל בהא אוה
 'כדב .הירגיס ןשעמו הפוח אלל ותשא"ותרבח תיוולב ס"נכהיב

 ! םייקו יח לארשי ךלמ לצרה :ריטפמו תונויצה לע םאונ היה זומת
 עימשמ היח באב העשתב .ךלמה דוד לש ומש לוליחל בשחנש המ

 ינע האר רבגה ינא :הכיא תליגממ 'ג קרפה תא םישנה תרזע לעמ

 .תובבל ערוקו טיטרמ לוקב ,ותרבע טבשב

 ריעה שאר לש ונַב -- טסילאיצוס

 ומצע לע זירכה .הרייעב דבוכמו רישע .יטרפ קנב לעב .סוכרמ

 ינומה ןיב לובגה תא ורבעב גהונ היה .יממעו עבשומ טסילאיצוסכ

 דע בוחסל רזועו םהידימ םאיצוהל םילסו םיכרצמ תוסומע םישנ
 .חור תרומ םהל םרגו ותחפשמ ינב תא זיגרהש רבד .םתיבל

 בוט םש לעב הלביל

 ןויבאו ינע .וייח תוחרואב וכירדהו ומולחב ול הארנ ט"שעבה

 ןוחטב לעב דיסח .ןיא הטרופל הטורפו תונבו םינב הברהב לפוטמ

 וקלחב חמש .תונוזמ םג ביהי ייח ביהיד ןאמ .םלועה ארובב גלפומ

 םיחרוא ינש וא דחא ןימזמ היה תבשל .בוט חור בצמב דימת יורשו

 ינב םע תולוחמב אצויו תורימז רש ,ול שיש טעמה םתא קלחמ ותיבל

 .שפנה תולכ דע ויחרואו ותיב

 דידמ רדח םהל הניפ (ץירפה תווחב רג זא) םיקירעה תפוקתב

 הליב םיברעבו ,הדובעל ,םרוסחמל גאד ,ןמחר באכ םהב לפיט .ותר
 דועו טיזנרט רחסמ תצק לע התיה ותסנרפ .דוקירו הריש ךות םתא

 .לובגל רבעמל היצקפנוק תחרבהב ותשא לש הקוסיעמ רתוי

 םיבוט ינב לש היפונכ

 הברה ומרג 20-מ הלעמלש ליגב תונוגה תוחפשממ םינב השימח

 םתויהב דוע הער תוברתל ואצי הלא .הרייעלו תוחפשמל שאר באכ

 רהנב וליב הז םוקמב .רידס ןפואב םידומילל ועיפוה אל .רדחב
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 םיצקשל ורבחתה ,ארפ ולדג ףוסבלו ,םירחא םילולעתב וא טורפה
 ,ורכתשה חזרמ יתבב ש"יי אתורבחב ואבס ורגבתהשכו םליג ינב

 ךותב םייותש ולגלגתה תולילב ,תויושתכתה .תובירמו תוטטק ויה

 רפכה תונב םע הלוליהו אגניח וכרעש ירחא ,םמצע לש האלחהו יחסה

 -ייובמ ,נ"כהיבב םיגחב ועיפוה םיתעל .םירוהה בל ןובאדל תוצקשה

 .הזולנה םכרד לע יהתו הטרח ישגר תצקו םידונמכ םימלכנו םיש

 תורחתב םחוכ תא וארה ,תותשל ואילפה הווצמ תודועסבו תונותחב

 ורמש הז םע דחי ,הטמל הלעמלמ תחא הכמב תיכוכזה סוכ רובשי ימ

 וזיעה אל ולאו ,םירכיאה יריעצ לע םתיתח וליפהו לארשי דובכ לע

 הייעבל ץק המש המחלמה קרו .תואיפו ןקז ילעב םידוהיב הערל עוגנל

 .םולש תרחושו הטקשה הרייעה לש וז הריאממ

 ותחפשמו ןמסטוג ריאמ 'ר אתמד ברה
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 ונבו אתמד ברה

 ןמסטוג ןושמ ש יבר ר"ומדאה לש ונב ,ןמסטוג ריאמ יבר

 ,ל"צז ןלשימירפמ ריאמ יברה תלשושה ןמ רצנ ,היצילג ,הצבושלבמ

 לדנמ םחנמ ברה תב התיה ותשא .ט"שבל דע עיגה ולש סחיה ןליאו

 םיסנב עודיה סהרשיבייל .ר קידצה לש ודכנ היצילג בוטלבזמ רג ה

 .ינשה ףסוי ירטסואה רסיקה לש ותוכלמ ימיב ולש תואלפנו

 .תונברל ךמסוהש ירחא הנש ,18 ליגב ונילא עיגה ונלש ברה

 יניינעב ןיידכו ,רתיהו רוסא ינידב הארוה הרומו ברכ לבקתנ ונלצא
 .ותדע ינב ןיב םיכוסכס

 ןמסטוג ליקעי אתמד ברה ןב

 םידיקפתהמ קלח אלממ יתרפא ןועמש 'ר טחושה היה וינפל

 .וללה

 ברעה ולוקל תודוה ליגרו איקב הליפת לעב ףא היה אוה
 רכשמ ,הליהקה םעטמ המועז תרוכשממ התיה ותסנכה רקיע .םיענהו

 ,תואקדנסמ ,חספ ברעב ץמח תריכממ ,תוניידתה לש הרקמב החרט

 רבד לש ופוסב .הטיחשה תואקתפ תריכממו ,ןישודיקו הפוח תכירעמ

 יד םירוגמ תיב ולא תוסנכהמ ול םיקהש ןוויכ ומויק לע תושק קבאנ

 דימת חותפ היה ותיב .תונוערגו תובוחב ךכ ןיגב עקשו ,ןוגהו חוורמ
 ויהש םיבורמה םידכנו םינינה ינפב דוחיב ,ךרצנ לכ ינפב החוורל

 .תובורק םיתעל ונתרייע תא םידקופ
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 ילעב םתסו םיכרבא וביבס סנכמ היה תבש לש ףרוח תולילב

 ואיצוהש הדיטשפ םילכואו הריב םיתוש .םיציזמוק םיכרועו םיתב

 תולילב דוחיב .םירשי תנש ומנש םיבוט םידוהי לש םירונתמ הביחסב
 הרות ירבד םג עימשה זאו .םיפתתשמה רפסמ היה בר םידעומו םיגח
 רפסמ .ןכל םדוק רבכ ונשנו ורמאנש ,תלשושה תובא לשמ תונשרפו

 אטשוקב םיה תא ורבע ךיא ,לדוה ותבו ט"שעבה לע תואלפנו םיסנ

 השוע ,ןלשימירפמ ריאמ 'ר לעו ףא תחפטמ לע םיבשוי םהשכ
 .רעיה יצעב םינומטמ הלגמו ,תוקדצה

 םמוחמ ןיי םיתוש םוי דועבמ םיסנכתמ ויה תוכוסו חספ לש גחב

 םיטויפ םירש אתווצב םבל םיביטימ .המיגרתו םיזוגא ינימ לכ תיוולב

 םג םימעפל .תוצח דע דחי תבשל םיכיראמו תורצחב לבוקמה ןוגינב

 תליפת .הריתיה המשנה ןמ דרפיהל םהל היה השק .ידיסח לוחמב ואצי
 .לטיקבו הנשה שאר לש הניגנב הרמאנ בירעמ

 היה וילעו םירופ לש ברב ורחב ,החמשה התיה הבר םירופב

 הז לכ .דחוימה ונכותו גח גח .םירופ תכסמ לש הרות ירבד דיגהל

 תומי לש ךרפמ למעב תאשל המצעו חוכ ןתנו המשנה תא סנרפ
 .ןילוחה

 ונתרייע ינב לככ טלמנ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע

 הליפת לעבכו ברכ לבקתנ הניווב .הניוול טילפכ עיגהו לכ רסוחב

 הז דיקפתב שמישו (ינשה זוחמ) הסגדלפסניורטב רשא תסנכה תיבב

 ,תוינשמ ידמול לש םינוש םיגוח להינ אוה ,הנש םירשעמ הלעמל
 .ויעמוש ויה םיברו בקעי ןיעו ס"ש

 תונותמה ויתודימ בקע תוירבה לע דואמ לבוקמ היה ללכב
 .וישרודל רעה וסחיו

 יתשו םינב ינש ריאשה .האושה ינפל םינש המכ רטפנו הכז

 הניוומ טלמיהל החילצהש הוודח תבה םייחב וראשנ םהמ .תונב
 המכ שמיש ליקעי ןבה .ביבא-לתב תעכ תררוגתמ איהו ,ןורחאה עגרב

 ינב רתי .האושה םע ומלענ ויתובקעו הניבוקוב הנבטסז ברכ םינש
 .ש"מי ררוצה די םגישה המשו היגלבב רשא םיבורקל וטלמנ החפשמה

 שרפו הנשש סכח-דימלת

 השענו ויניע וחקפנ דחא םוי .ומש ןייטשלדנר דחא ליכשמ

 אלא .םדוקמכ ס"נכהיבב רקבל אובל ףיסוהלמ חינזה אל .סורוקיפא

 תדקע :ןוגכ ונלצא םייוצמ ויהש רקחמ ירפסב ןייע ללפתהל םוקמב

 ןבא םהרבא שוריפ םע ך"נ ,לאנברבא ,ירזוכ ,םיכובנ הרומ ,קחצי

 תא עיבהלמ ענמנ אלו לארשי תראפת םע תוינשמ וא ,ג"בלר .ארזע
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 רבועו בשויש והואר .וירחא ונניר .ויעמוש להק ינפל הלעהש ותריקח
 שמיש רעונל ונל .ויפב הירגיסו שאר יוליגב תבשב עובשה תשרפ
 תונימו הלכשה ירפס בחותו התיבה וילא ןימזה .המגודל היהו ךירדמ
 | .ונידיל

 יאדווב רשא וללה םיסופיטה ינימ לכ תא ראתלמ טעה האלי
 ןומה תא וויהש וללה םה ןכיה .םירחא םיידוהי םיבושיימ ורדענ אל
 ;םהינימל תודוגאה ירבח ,םע יטושפ םידוהי דבלמ .לארשי תיב
 .שטייט ירבע םע תוינשמ ,ס"ש הרבח ,בקעי"ןיע ידמול ,םיליהת ידיגמ

 וסנכתהו ,הרותה תעד ירחא תוטוהל ויה זא לש םישנה וליפא
 ךותמ האירקהש ןהמ תחאל בישקהל תנמ לע םירהצה ירחא תבשב
 הזיאב .שידיא םוגרתב המכח תישאר ,רואמה תרונמ וא ,הניארו הנאצ
 , .ובישקה עמדו טטר

 ; םיילאיצוס םויה םיארוקש המ תודסומ ורסח אל הז לכ דבלמ
 לבח המ .םהימודו הלכ תסנכה ,רתסב ןתמ ,קדצ תניל ,םילוח רוקיב
 ילבמ תידוהיה הפמהמ תירזכא דיב קחמו תרוכה רבע הז לכ לעש
 .טילפו דירש ריאשהל

 יקדרד דמלמ
 םייוצמ ךומנ גרדב ירה ,ללכב םידמלמ ונל ורסח הובג גרדב םא

 עיגה רשאכ דלי .יקדרד דמלמ השענ חלצוי אל לכ .רתוהו יד ויה

 ןהיכ רשא דמלמל םירוהה תיוולב רדהו ראפ בורב לבוה שולש ליגל

 (הארוה ןוישר ללושמ היהש םושמ) רפכה יווצקב תחדינ הניפ הזיאב

 הפיכ ,ללבודמ םודא ןקז לעב ידוהיה יברה לש ודסחל רסמנ המש
 יברה ,טפורמה וליעמל תחתמ תוצבצבמ תופנכ עבראו ,ושארל תיקנע

 לטנ ,ונושלב ץמצמ ,הביח ינמיס ול הארה ,ויכרב לע ובישוהו ולטנ

 לע ול הארה בגא ךרדו ,הפל ול בחתו שבדב וליבטה רטוחה תא

 ותוא ןנשמו תוא לכ לע הלילח רזוח ךכו .תיב ףלא תואה תא הלבט

 םירזועו םיסייפמו םיקנפמ וביבסמ םידמוע וירבח ףא .םימעפ הברה
 .ותוא דדועמ םירוהה טבמ םלוא לבלובמ ולוכו ךובנ דליה .הלהקמב ול

 .םיפורט םימשר אלמ התיבה רזוחו דרפנ אוה הלק העש רובעכ

 בוש יברה ,רדחל וכילומו ובג לע וביכרמ הנכוד שירה עיפומ תרחמל

 הלבמ אוה םעפה .ןחונעיפבו תויתואה ירתסמב ךורבו םעונב וכירדמ

 דליה שקעתמ ישילש םוי עיגהב םלוא .הביבסל לגתסהל ןעמל םייתעש

 תא אל דוחיבו ,םטירבח אל ,שבד אל הצור וניא .רדחל תכלל ברסמו
 הפיכה הלפנשכ יכ ררבתמ ?הרק המ .איקהל ליחתמ אוה דימו .יברה
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 לעב .לעוגו יחס האלמ המויא תחרפת יברל יכ דליה הליג ושארמ
 ..ונילע אל ןיחש

 לעו .תווצמו הרות ודמלל ךירצ הגרדב הלוע דליה שמח ליגב

 -- סכטה תארקל וכירדמ (ןבומכ ,רחא) יברה .ערואמל ותוא םיניכמ ןכ
 ףלא םע ארקיו רפס דוחיבו .הרות ישמוח השמח ביט לע השרד
 םישדח םישובלמ וראווצ לע בהז ןועש םילות :עודי סכטה .הריעז
 .ןחלושה לע הלוע אוה תבשב .תיגיגח הביסמל םיסנכתמ םידידי םירוה
 תרחמל ...םנועמב החמשהו דוביכ ,שודיק .הנוע אוהו לאוש יברה
 ,םיעג ולוק .הביש ןקז ,םינפ תרדה לעב ,שדחה יברל לבומ אוה םויה
 תלחנהב המ ןויסנ ול שיו םיטעמ וידימלת ,טקשו ןויקנ רדחב .ןגנתמ
 םימכח יתפש ,י"שר שוריפל ,שטייט ירבעל המוגרתו הרותה דומיל
 בישקמ דליה .ברעה ונוגינב ודימלת בל שוכרל אוה עדוי דוחיב .דועו
 טישכתה תרחמל םרב .ריפש ותא לוכהו ודומלת לע רזוחו טלוקו
 תביס ויפמ איצוהל וחילצה ישוקב .ךישמהל ןוצר לכ רדענ דרמתמ
 .רוהנ יגס יברב הצור ונניא אוה .ןואימה

 -ילב ןייטצמ (ןבומ ,רחא לצא) תעד ףיסומ ,לדג דליה םייתניב
 וירוה תיבב תותבשב עיפומ יברה .וברו םירוה ןוצר קיפמו ,וידומ
 .הנוגה די תתמלו תוחבשתל הכוז יברה .ןיבמו איקב אצמנו ונחוב
 -גפמה תא ןברדל וילעו תפומו המגוד שמשמ הזכ ןייטצמ דליש ןבומ
 םיעצבמ םדגנ ,הנקת םהל ןיאש םידדוב שי םלוא ,םילשרתמהו םיר
 רתי לכ תלהצל דיב אטאטמ םע תיוז ןרקב ןוגכ .ןישנועו תויצקנס
 תוקלמו לספס לע הציבר ,תש תפישח ירה רזוע אל הז םאו ,םידימלתה
 ...ועדי ןעמל .ןבשיה לע

 רתוי הובג הלועו ספטמ אוה הנומש עבש ליגל דליה עיגהשמ
 ךרוצ היהו םיימוקמ םידמלמ ונלצא ויה אל הז גרדב .ארמג ידומילל

 המכ ףוריצב םימכח ידימלת הדעה ינקז ועסנ ךכ םשל .ץוחבמ םאיבהל
 .שפוחה ימיב בור יפ לע ץיבונר'צ -- הריבב רשא הסרובל םירוה

 ,היצילג ,תוכומסה תונידמה יפנכ לכמ .תוכוס וא חספ דעומה לוח לש
 םיגיצנה .םתרוחס לע וזירכהו םידמעומ ואבו וסנכתה אטיל ,הינלופ
 ;תחא הנועל םתא ורשקתה םימיאתמ ואצמנשמו םתוא ונחב ונלש
 המכ םיטושפ ויה םיאנתה .םהלש הארוהה רשוכב חכווהל תנמ לע
 .א .ז .םימי תליכאו םמצעב תובגל םהילע םתואש ,תונורק תורשע
 .רחא הרוה לצא עובש לכ

 לבא ללכה ןמ אצוי הארוה ןורשכ ילעבו םירוסמ םהיגיב ויה

 ונייטצה דוחיב .םידמלמ ושענ הרירב ןיאמש םילודג םיחלצוי אל םג

 .אשונל דימלתה בל ברקל ועדי הלאו םרשוכבו םתואיקבב םיאטילה
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 ,הדגא לש תיחולחל טעמ שביה לופלפל םפיסוהב .ודומלת וילע בבחלו
 .םלועה תויווהו ,רסומ

 ןבל ימ םינייטצמה םידימלתה ופרטצה הווצמ רבה ליג רחאל
 רועיש ןתוג היה טחושה וא ברה .אתווצב ודמלו טחושה ןבל ימו ברה
 םדוקמ .וינפב כ"חא הז לע רוזחל היה ונילעו םיקסופב וא דומלתב
 .ספאל דע וטעמתנ רבכ ינמזב םלוא ,שרדמה תיב ישבוח םיכרבא ויה
 רזוע וא רחסמ רפס תיבל ימ ,היסנמיגל ימ תומש התשע הלכשהה
 .תונחב

 עשת ןיב תועשב ףרוחב וא ץיקב םכשה רקובב תותבשב קר

 ךשמב םייסל וילע לביק רבח לכ .ס"ש הרבחב םידמול ויה תוצחו
 סכט בורב םויסה תא םיגגוח ויה תועובשה גחבו תחא תכסמ הנשה
 ...תדכ היתשו הלומהב

 םיידוהיה תוליהקבו תורייעב םייחה ולהנתה תורוד לע תורוד

 ץפקש דע ,דמועו עובקה םקיפאב טאל טאל םיכלוהה חולישה ימכ

 ןמ לוכה רקעו ןברוחו סרה תויונערופ ,תומחלמ לש ןזגור םהילע
 .טילפו דירש ריאשה יתלבל שרושה

 ורציה
 גואדל היה ודיקפתו ,לודגה ס"נכהיבב שמש אוה היה םצעב

 תובגל ,תבשל תורנ ףוסאל ,רדסו ןויקנ :ןוגכ םינטק םירבד ןומהל
 ,הריטפה יכיראת תא ןעטייצראיה ילעבל ריכזהל ,תומורתו םירדנ
 תלכלכל קיפסה אל הז םלוא .הלאב אצויכו ,המשנ תורנ תקלדה
 ףא -- הלרפ הנקז םאו ןקרפל ועיגהש ול ויה תורגוב תונב .ותחפשמ
 -- הלדיז -- רוכבה ונב םע תופתושב הב קיזחהש תונמוא ,תודמלמה
 .ובצמ תא ורפיש אל ,.תובר םינש הז

 רכש .ונב םע תופתושב כ'ג .הדוס ימ לש ןרצי השענו ךלה ןכל

 רישכמ הזיא תרזעבו םירחוסה דוגיא לש ןודעומה די לע םלוא ול

 תחת וצצופתה תחא אל .הדוס ימב םינופיסה תא אלימ יביטימירפ
 הדוס לש תבורעת ןימב םינטק םיליגר םיקובקב אלימ הזל ףסונ .ודי
 .םהל ארק -- לירכרק -- ץימו

 לקולל ורסש תוחוקלה תא ותרש ףא תויונחל וקלח םמצעבו

 תונדגמ ינימ ושיגה תוינק םשל .םיטהול ץיק ימיב םנואמצ תוורל
 .דלוקושו םילפו

 ר"'חיב וחתפו וכלה ,בר קחודב ומייקתה הלאה תוכאלמה לכמ

 רטמ המכ לש קמועב ףתרמ ןימ ורפח לקולה די לע חרקל

 טורפ רהנמ חרק ישוג ואיבה ףרוחב .המדאה ינפ לע גג ולעהו

755 



 .שק הברה דודיבל םהיניבו .וז יבג לע וז תובכש תובכש םתוא ורדס

 .השדחה הנועל דע דמעמ וקיזחה הלא םישוג

 תא ,רשבהו םיגדה תא ףתרמל תואיבמ םישנה ויה תותבשל

 לישבתמ םינהנ ולא אצמנו תרחמל דע תרמשמל הצימחהו םינתפלה

 ףתרמ ותואב קיזחה ותרצות תא םגש ןבומ ,ןגוה םולשתמ אוהו ,רק

 .ותוא ןנצל ןעמל חרק ואיבה םוחה הלע םילוחה דחאלו הרק םאו

 םיידוהי םילבס

 לש םתליפת תיבמ ורזח רשאכ םתוא שוגפל תלוכי רקוב רקוב

 ירוחאמש םינסחמה לא ,םתדובע םוקמל םיצר םיצא םהו .הכאלמ ילעב
 יזגרא ,םירחא הדש ילודיגו האובת לש םינעטמ תחיתפ םע .סכמה תיב

 יזגרא ,םירחא הדש ילודיגו האובת לש םינעטמ תוסומע תונורק

 ונלש תונורקל רשי ריבעהל םיכירצ ויה וללה םינעטמה תא ,תוריפ

 דע ונלש םינסחמב וא דרשמב המושר רבכ התיה דעיה תנחתו הרקמב

 .אוצמ תע
 ,םע יטושפ .םידוהי םילבס תצובק העציב הזה דיקפתה תא

 םיסמוע ויה רועיש ןיאל םיצורחו םיזירז .םיקצומ םירירש ילעב

 ורצוג וליאכ המימי םימימ תוליבחו םיזגרא ,םידבכ םיקש םיבחוסו

 המכ ועלבו םיליהתה ירפס תא ואיצוה ,הגופהל הגופה ןיב .ךכ םשל

 םיחקפמה !רצקת םשה די יכה ,הבר הסנרפל ויה םיכרצנ ,םיקרפ

 הרקמב םהילכב ומש םא ןיע ומצעו ,הנבהו דובכב וסחייתה םידיקפהו

 .הצוחה ךפשנ ןכותהו הגגשב חתפנ זגראו

 ,היוצמ דימת הסנרפהש רקיעה ,םקלחב םיחמש ,היה תכל יעינצמ

 ,המוק ךומנ דחא היה הלא םילבס ןיב .וזירכה אל םעפ ףא תותיבש

 ,ןיסחוי לעבו ויהולאל ןמאנ ,המזיו ,המצע לעב ,ויתונש בטימב רחרחש

 אוה .ןאיובמ ר"ומדאה ורצחב שדוקב ןישמשל ךייתשה םצעב יכ

 םויב קר וקלחב לפנ הז וקוסיע םלוא ,םישיגמהו םיחבטה ןיב הנמנ

 ינב תלכלכל גואדל וילע לטומ היה עובש תומי רתי .תבשו ישש

 דדנו ורצח תא בזע ןושאר םוי לכב !השע המ .םיבורמה ותחפשמ

 תרימשל הקלחמכ שמיש ברעבו םויב םילבסה תצובקל ףרטצה ,ונילא

 םא היהו מ"ק 5-ב תקחורמה תבכרה תנחתל אצי ?דציכ .תוליבח

 'רל ותוא רסומ היה אוהש לכ ןעטמ ולו הליל ןושיאב עסונ עיגה

 ררגנו ,וידי יתשבו וראווצל תוליבחה תא ךרוכ היה הלהו לבסה שריה

 תרחמל דע תרמשמל םתוא ןימטה .ס"נכהיבל ונכשמ םוקמל ועיגה דע

 ונעטמ תא הדפ ,ןעטמה לעב עיפוה תרחמל .רגסמ לע רגסו רקובב

 .רציירג המכ םלישו
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 ריקי ןב ליטומ



 לע םינש גהנ הככ .וינפל הפחדו די תלגע ול שכר וימי ףוסב

 .המחלמה אלול וימי ףוס דע ךישממ היה אל םא עדוי ימו ,םינש
 ?ךוהי .ידוהיה םימה באוש תא םג ףרצל רשפא הזה גוסל

 ץיקב ןיב םיבשותל םימ קפסל גאד אוה ,תוירבל חונו טושפ ,ןתרבג
 ועיפוהש דע .הרייעב םייוצמ ויהש תוראבה עבש ךותמ ףרוחב ןיבו
 .ותסנרפ תא וחפיקו רצח לכב דיה תובאשמ שומישל וסנכנו

 ריקי ןב ליטומ
 אושנ ,הרוגדסמ ר"ומדאה לש בהלנ דיסח ,םימש ארי ידוהי

 תוקידאל ףיטמו רעשב חיכומ האנ ןקז רטועמ ,ןירוא רב ,םינפ

 ,לזרבו תואלקח יכרצ רכממל תונחב קיזחה ,וימעב לעב ,תודיסחו

 ,וליעמל תחתמ ותילטב ףוטע אוהשכ רחש םע םוי לכ .חילצמו דימא

 יקוספו םיליהת יקרפשכ ,לובגה רבעל דעצ ויחש תיב תחת ןיליפת קית

 לגלגמ אוהשכ יסורה םוסחמל ברקתה הככו .ויפמ םירשונ הרמזד

 םיקיתווה תליפת תא הלילח רחאי אמש הצא וכרדו הלעמ יפלכ ויניעב
 דחא םויש דע .(קיספהל רוסא) ,ונ ,ונ .הרוגדס ידיסח לש לביטשב

 קיתה ךותל ץיצהל רמשמה לע דמועה קנעה לוחוחל ול קשחתה

 ינימ 4 הליג ותמהדתל ...הפרח התואל הל יוא השוב התואל יוא ..ו

 יתש לש םירויצ ינימ לכ ןהבו מ"ת ונברו י"שר תויקנע תויבוק
 .ןלציל אנמחר ,ברעו

 (לטיווק) הקתפה
 די תנתמ ירחא .יברה לש יאבגה ידי לע תבתכנ ליגרכ איה

 עיפוהלו לבקתהל הכוז ךנה רשאכ ר"ומדאה לש ודיל תטשומו הנוגה

 : וינפל

 .עובשה תשרפ לש ךיראתה ,ןאיוב ,ש"הב

 תואירבל) ג"הרבלו (ףוגה תואירבל) גיהבל ר"ב רב לארשי

 .(שפנה

 .תורגובה תונבה לש םיחלצומו םיריהמ םיגוויזלו ,הבוט הסנרפל

 .וגימיב בורקב נ"הרבלו ,ג"'הרבל .ןוגה גוויזל לחר תב ישעפ ותב

 הלודג החלצהל .נ'הרבלו ,ג"הבל רב לארשי ןב ףסוי ונב
 ךרדב תכללו .היתווצמ םויקו הרותה דומילב הדמתהלו ,וידי ישעמב

 .הרשיה

 הרהמב םימי תוכיראו המלש האופרל רב לארשי ןב יכדרמ ונב
 .ןמא ונימיב
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 תבש תחמש

 ןילמ .י ידידי ידילע םשרנ

 .תונבו םינבב וכרב 'דו ןויבאו ינע אילטמדטייח ונתרייעב היה
 ףא לע .הרייעה לש תחדינ הניפב עוערו ןטק תיבב התיה ותריד

 טעמכש ,אוה ךופהנו וינפ לע תובצע התארנ אל תגלפומה ותוינע

 עדי אלו דמל אל הרות .ויתפש לע תפחרמ קוחצ תב התיה דימת
 ושפנו הלודג תוקבדב ללפתה ,םלש בבלב 'ה תא דבע תאז לכבו
 .הלמו הלמ לכ לע שולש םיימעפ ורזחבו ורבדב טעמכ האצי

 אורקל היה ליגרו אילטמהרטייחה ותוא היה תוירבל חונו בל בוט

 רקיה ידידי -- ."ןבעל לרעדניירפ, בוביחה ךרדב דחאו דחא לכל
 תסנכנ התיה תבשה תסינכ םע .ויפמ קספ אל הז ראות םשו -- 'יחיש

 הלדה הדועסה ירחא .ונועמב התיה החמשהו תבש לש חור דימת וב

 תא רדחה ןמ םיאיצומ ויה ,דוקירל וידליו ותשא תא ןימזמ היה

 תוארל היה רשפאו הכורא העש םידקור ויהו רובשהו ןטקה ןחלושה

 תיתוטשפה תיעבטה הוודחה ,תמא לש החמשה תא שוחב טעמכ

 םיבר םידליו ,ותיער ינפ תא םג הליהצהו וכותמ ונממ העפשש

 ולתוכ ירחא םידמוע ,ותיב לא תבש לילב םיכלוה ויה הרייעה ינבמ

 רדהנ המ ןכא .םהיתובלל ףא הרדח החמשהו םיכרחה ןמ םיציצמו
 ןיאמו .תבש לילב והנחמ םע תולוחמב ותאצב ינעה אילטמ הז היה

 .תבשה תשודק לש החוכ חוכמ -- !הז חוכ ול אב

 ףפועמה קידצה
 עיפומ היה -- םיכרבמ תותבשמ תחאב -- הנשב הנש ידמ

 דכנו ןינ ,םישודק לש םנב אוהש ומצע לע זירכהש דחא ונתרייעב

 ,ויצירעממ דחא לש ותיבב ןכתשה .החסישפמ ידוהיה וא ,ט"שבה ערזמ

 .ותושרל ותריד תא דימעמ ןוצרב היה הלה
 קפיס היהיש ןעמל צ"החא ישימח םויב רבכ עיפומ היה ליגרכ

 שדוקב שמשמה יאבגה .ערואמה תארקל ןנוכתהל תבה תרקע ידיב
 םע יטושפ .עיגה קידצה הנה יכ העומשה תא רוביצב ץיפהל גאד
 תרקע וליאו ,וויזמ תונהילו ,וינפ תא לבקל ברע ותואב דוע ועיפוה

 -יסחה ינומהל תבש יכרצ ןיכהל הלמעו החרט םינכשה תרזעב תיבה

 אבו זרדזהש להקה .הדיט שפ רקיעבו ,הלח ,םיגד ,רשב ;םיד

 .הדועסה תכירעב חכונ תויהל ןמזוה קידצה לש ותציחמב ללפתהל

 ןיזר האלמה ותרותל בישקהל ;םיירישה ןמ תונהיל הכז ףא אוה

 גוהנכ לוכה .תושגרתהבו טטרב תבש לש תורימזה תא ותא רש ןיזרד
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 תיבה לעבו יאבגה היה תרחמל .:םלוע יקידצ לש ורצחב לבוקמכו

 תומורת םתסו םירדנ ,תונוידפ ץבקל תנמ לע הרייעב םיטשופ חראמה

 .דמוע םלועה ,עודיכ ,ותוכזבש ,םלוע דוסי קידצה ןעמל

 ,רחואמב תבש ברעב עיתפמב עיגה ףפועמ ותואו םעפ הרק םלוא
 ןיא ידיבו לוכה ןיכהל קיפסא דציכ הנעטו תיבה תרקע השאה החנאנ

 תא רציש ימ '!רצקת םשה דיה, ורמאב קידצה התוא םחינ !םולכ

 .רצחב רשא תויבחב םג אצמתש הילע הווצי אוה םילחנבו םימיב הגדה

 יקנע גד התלש ןהמ תחאבש דע םשו הפ הציצה השאה האצי
 יהיו .וז תיבחב אצמיהל וילע רזגנ תישארב ימי תששמ וליאכ רפרפמ

 | .לודג סנל רבדה

 ביזכהש יולעה
 הרותב לודג היהיש ןבל הכזיש וחראמ תא ךרב קידצ ותוא

 תשרפב ויתועידיב וירוה תא עיתפה שמח ליגל עיגהשמ ןכאו ,המכחבו

 אלא .סולקנוא םוגרת ,םימכח יתפש י"שר שוריפ םע קר אל עובשה

 תכסמב ןיבהו דמל רשעדעשת ליגב .שמשו רואמו ,םייח חרואב םג

 .הפ לעב עדיש טעמכ העיצמ אבב תא .ן"רה שוריפ םע םירדנב ,ןילוח

 הלוע ונבש חכונשמ םלוא ,גישהש םידמלמה בטיממ ורובע רחב באה
 .תמסרופמה ץינשיו תבישיל והחלש ויתובר לע

 רשא היסנמיגל םשרנו ךרדה ןמ הטס !טישכת ותוא השע המ
 רחאל .ץינשיובש ורבח תבותכ יפל לביק הכימתה תא .ץיבונרצב

 וררוגתהש םוקמ -- הניוול יוליעה קרע ,ונב ילולעת ויבאל עדונש

 .םינברל שרדמ תיבל םשרנו ומא דצמ תוגרוח תויחא

 ,רצק ליעמב ,תואיפ אלל ,רומג שטיידכ הרייעב עיפוה םימיל

 רובידב רדנגתה ןמז ותואב .ופאל םייפקשמ ביכרמ אוהשכ ,שק עבוכב

 רזעו הלועפל סנכנ ,םוקמב ראשיהל טילחה .ידרפס אטבמב ירבעה
 .ינויצה רעונה תרזעב םידלי ןג ,ירבע ס"יב ןגראל

 תועשבו ,ירטסואה אבצל סייוג הנושאר םלוע תמחלמ ץורפ םע

 םייסורה םייובשה ןיבמו קשנל וירבח ןיבמ תומורת ףסוא היה יאנפה

 הרשכהל ואציש םינושארה ןיב היה ורורחש םע .תמייקה ןרקה תבוטל

 -ימאה וירשקבו הליעפה ותרזעב .הניוו תביבסב םירכאה לצא תיצולח

 1919 תנשב .העודיה "גנילריק, תצובק הנגראתה תודסומה םע םיצ
 .םיצולח 105 םע הצרא הגילפהש "ןלסור,, הנושארה הינאב הצרא הלע

 תוברקה םצעב .ןענכ רה .תפצ ,הלוטמל ותדובע בקע עלקנ ץראב

 .םילאוטמהו םיתפרצה ןיב זא וללוחתהש

 תועוצקמ ףילחה ,הדיריו הילע לש םינוש םיבלש רבע זאמ



 ןיב הזוחאה ירפס ידרשמ לש תונורדסמב ותוא ואצמת םויכ ,.תורשמו
 םיסיסרל ץפנתמו ךלוה יאלקח קשמ לע םולחשכ ,םיבורמה תוחוקלה

 .ומישגהל ונממ ענמנו -- זעה ונוצר ףרח

 ה דונ מ ה

 השכר .תחא החפשמ ונתרייעב העיפוה תיחכונה האמה תלחתהב

 רמג ידיל םלוא .םירוגמ תיב הל תונבל הלחהו ברל תונכשב שרגמ הל

 םירוביצ םירוביצ ויה םינשו םימי .םעפ ףא העיגה אלש טעמכ היינבה

 .םירקבמלו םיריידל דרטמ וויהו ןינבל ביבסמ םירזופמ ןינב ירמח לש

 םמורתמ ורתיו ,המדאב עקשומ היה ויצחש ףתרמ םיקהל וקיפסה םה
 תועוער תוגרדמב ולע הילאש עקרק תמוק ופיסוהו ,המדאה ינפ לעמ

 השוחכ הרפ הל הדמע רצחב .םלשומ יתלב היה לוכה .תוקרוחו
 הכרצ יד אופסמ הל ושיגישכל בלח עיפשהל החיטבהו ,רספאל הרושק

 .ןמזבו

 וליטהו רצחב םתאנהל ולייט ףנכ ילעב לש תוקהל תוקהל

 ,בלח ילישבת לש חיר דימת ףדנ תיבה ןמ .הניפו רבע לכב םהיציב

 .המיעט הניבג לש הדיטשפבו .ירט בלח סוכב תדבכתנ המינפ ךסנכהבו

 .תוטטומתהל דע הפייעו הלוהב הדורט דימת התיה תיבה תרקע

 רוגישב .םיציבה רחסמב דימת ויה םיקוסע הריכבה התבו הלעב

 םעפ .םלשוה םרט ...תיבהו .הבושתל היפיצו תוחוקלל תומרגלט

 ,כשה ברה הזב ןיחבה ,תונבל שגינו תבשב הגגשב יאנבה עיפוה

 ? תבש ללחמ םימש אריו םכח דימלת ידוהי ?דציכ אה :קעצו חתרתה
 וקיחרה ונב תא ,תסנכה תיבמ והושרג .אתמשו יודינ ,םרח וילע ליטה

 בחרה רוביצה .ויתומא עבראב דומעל רוסאש וילע וזירכהו ,רדחהמ
 היה רבדה המכ עדוי ימו ,ךכ לע ודיפקה אל -- ונבו ברה דבלמ --

 ןעמל ותיב גג לע ברה לש ודלי הלעו ספיטשמ :הרקמה אלול ךשמנ

 הדונמה ץלחנ זאו ,הבוראה ןמ טלפנ ןשעה דציכ תוארלו ןנובתהל
 תודוה .םולשב ודירוהל חילצהו -- תבשב היה הז ףא -- םלוס ספת

 .לארשי לע םולשו להקב אובל וריתהו םרחה תא ברה לטיב הז ולעפל

 סידוהי סיטוירטפ

 תא וצירעהו ובביח םה .ויה םיגלפומ םיטוירטפ הירטסוא ידוהי

 ינלבוס .דסח םהל הטנ אוה ףא .ןושארה ףסוי ץנרפ רסיק תא םכלמ

 תויוכיסנ 17 לע הערתשהש המוצעה ותכלממב םימואלה לכ יפלכ היה

 תיתד וא ,תיעזג הילפה התיה אל .הז ללכב םידוהילו ,תויצניבורפו

 לזרב תליסמ ןינב וננכת זוחמה ילשומש השעמ היהו .תיקוח הניחבמ
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 איה ,הניוול רסיקל תחלשמ העסנ ,ונלצא ידוהי תורבק ןיב חטשב

 םויל רוא הנש לכב .הלטוב הריזגהו .הנלבוקל בישקה ,ודי לע הלבקתנ
 ידוהי תיב ןולח לכב הססונתה רסיקה לש ותדלוה םוי -- טסוגבאב 8
 ד-יהקה התיה תרחמל .ודי לע םיקלוד תורנו ונקויד בוחרל הנופה
 ,תסנכה תיבב הלודג םע תרצעב ולש איסונגה םוי תא תגגוח הל

 -יהקה שאר .ראפ ידמב אבצ ירשו ,םילשומ ,הנידמה יבר ופתתשה הב
 ימ ורש רעונ תלהקמ תיוולב ןזחה ,ערואמה דובכל םאונ היה הל

 ותואבו םהיראותו םהיתומש תביקנב ותחפשמ ינב לכלו רסיקל ךריבש

 ישפוח םוי היה ןבומ םוי ותוא .ריוואה תא דיערמ ירי חטמ ןמז

 .םע תוגיגחל ולוכ שדקומ היהו ןותבשו

 -- רעונה ינבמ הברה ובדנתה המחלמ תזרכה םעש אלפ ןיא

 תוהובג תוגרדל עיגהל ולכי םידוהיה .אבצל -- רקיעב םיטנדוטס

 ץראב אצמנה (רשיבא) ןמדירפ ןופ םשב ידוהי רוימ .תוניצקה יבלשב
 .המוד רבד םייק היה אל םלהליו לש הינמרגב .םיברמ דחא אוה

 אל םידוהיה לש םקלח היה תיזחב םילפונה ןיב םגש ןבומ

 -סה ותא יכ .וילע לארשי תיב לבאתה 1916 תנשב ותומ םע .לטובמ
 .הפוריאב הדיחיה דסח תוכלמ הקלת

 ותוכלמו ,ותומב היה 86 ןב .םיכלמה לכמ םימי ךיראה אוה
 .םוי 197ו שדוח 11 ,םינש 67 הכשמנ

 : תשרופמ הדוקפ הנתינ 1905-ב תוערפה ןמזב :ןייצל שי וחבשל

 הלבגה אלל ירטסואה דצל טלמיהל םידוהיל תתלו לובגה תא חותפל
 .תונוישרו

 אראה ןינבבו הילעב ,הרשכהב הצילסובונ יאצוי
 רבמבונב םינמורה תשילפו ,תירטסואה הירפמיאה תוטטומתה םע

 יררחושמ -- הצילסובונ יאצוי םיפסויה ינש ובזע הניבוקובל 8
 .תינמרג תירטסואה הריבה הניוול ועיגהו ץיבונרצ תא -- אבצה

 תוזיחממו הפוריא חרזממ רעונ ינומה םירהונ וליחתה וז הפוקתב

 ירעשש ןוויכמ םלוא .הצרא תולעל תנמ לע תוערפה תכומ היסור

 תינויצה תורדתסהה תודסומ וגאד םיחירב העבש לע םילוענ ויה ץראה

 ןעמל הביבסב םירכא לש םייאלקח םיקשמבו תווחב םקיסעהל הניווב

 .הילעל תורשפאה ןתניתשכל ץראה ןינבלו הדובעל םרישכהל

 רפסמ דוע ףוריצב רפסמב השולשכ -- הצילסובונ יאצוי ונא

 תווח הניווב םיינויצ תודסומ תרזעב ונל ונרצי היצילג חרזממ םיצולח

 העודי התיה וז הצובק .הניוו די לע גנילריקב תיאמצע הרשכה

 תואוולהה תא ריזחהל ףאו המצע םייקל החילצהו הליהתלו םשל
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 "ןיז-קמע טוקלי, ץבוקה ךותמ עטק הנהו .םינוש תודסוממ הלבקש

 : (רואל ואיצויו וילע ויפנכ תא שורפיש דסומל הכחמו ,סופדל ןכומה)

 םולח ,ראפו דוה תבר הפוקתל דה אוה ןאכ רסמנש רמוחה

 דרדנאו והובו והותה ךותב רשא תורוחבו םירוחב המכ לש זעונ
 לש תואיצמב ודרמ ,תיצולח חור םהב המעפ םהה םימיה לש היסומל

 .הצרא ךרד םהל עיקבהל םתפיאשו הטולוו ,הריגא -- הפוקתה

 ורחב ןמזה לש תיטילופה תואיצמה בקע הז םשקובמ םהל ןתינ אלשמו

 םהל ורצי .תואבה תארקל תיאמצע המשגהו הרשכה םהלשמ ךרד םהל

 אלמ קמעב יובח רפכב תיאמצע הצובק תומדב לארשי ץראל ףילחת

 אמצ ינויצ רעונ .ןיפנא ריעזב לארשי ץרא ןימ :הניוו די לע דוה

 תיאמצע הרשכה -- גנילריק רפכה

 גחו ןושאר םוי לכב םרז הריבה הניוומ ,תימואל הייחתו תושדחתה
 הדובע לש המגדהו הארשה לבקל תנמ לע ונילא םידומילמ םישפוחה

 -יעוו םיסוניכל םכרדב תדבועה לארשי ץרא יחילש ףא .תרצוי תיזיפ

 :ונלצא ורקיב רתיה ןיב .תיצולחה חורהמ ועפשוהו םוקמב ורקיב תוד

 ץראהמ תוצובק ירבח ,הדוהי יבצ ,רטפה לאומש ,ל"ז קצנירפש ףסוי
 םידוהי תביחמ םיקוחר ויה רשא םוקמה יבשות םירכאה ףא .דועו

 ךרד םהל ורחבש םיעבשומה םיריעצל הצרעהו הכרעה ךותמ וסחייתה

 .תחבושמ תרצות הנממ איצוהלו המדאה תא שממ םיידיב דבעל השק

 ךרדו דובכ .וילשה רפכב ודהדה ירבע לוחמו רוביד ,תירבע הריש
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 ואבש םיידוהיה םישפונו םינטיקל דוגינב וללה םיאניתשלפל ץרא

 ירבחמ םיינש .חצה ריוואה ןמ תונהילו םימיענב םנמז תא תולבל

 וליאו העודיה "ןלסור, הינאב 1919 תנשב דוע הצרא ולע הצובקה
 .1921-ב ולעו הנש דוע וכישמה רתיה

 ,ןיע לא שארב הדובעה דודגל הצובקהמ קלח ףרטצה ץראב

 ,דורח ןיע שוביכב ופתתשה ,הוקת חתפל לזרבה תליסמ ינוב תגולפ

 תא רצי ינשה קלחה וליאו ידעלג רפכ תגולפב ,ףסוי לת תמקהב
 .םינג ןיעב ץירמטייל תצובק

 ל

 ה

 ה ה

 1919/20 גנילריק תצובק

4 



 וסנכנ .הפיחל ורבע דורח ןיע ץוביקב ןושארה גוליפה תעב

 תמקה םע .למרכה רדהבו רהב םיתב תורשע המיקהש ןינב תצובקל

 קרי ןג ,םינש שמח ךשמב ודביעו המש ואצי (טלמל ר"חיב) רשנ
 .ר"חיבה לש םילעופה יכרצל

 הדובעב םהיתונוכסחמ טאל טאלו .המרב המדא ושכר 1929"ב

 טעמ אל .םינוש קשמ יפנע וחתיפו םיקשמ ומיקה ,ןינב ,סדרפ ,הריכש

 רגפמה םוקמה יאנת בקע הקוצמו .הדובע רסוח ,תולחמ ,םירבשמ לבס

 םהילע הצפק הנהו .המ סוסיבל וכזש דע םהילע רבע ותוחתפתהב

 ןמ תונורכז תאלעהל םנמז שידקהל םה םילוכי ךכל תודוה ,הנקיז

 .םכינפל רשא הזה טוקליה רצונ הז ןפואב .בורקהו קוחרה רבעה

 .תופסונ תוריציל היוטנ םדי דועו

 יפל .הצילסובונ יאצוי ברקב דה ררועי הז טוקליש תווקל שי

 המכ םהמ הרייעה התוא ינב תורשע יתשכ ץראב םיאצמנ ונתכרעה
 .םהיניב רשק םוש םייק ןיא .םירעב ץופנ רתיה תיאלקח תובשייתהב

 .תרחא תונמדזהב רפוסי תיסורה הצילסובונ יאצויו רקפ ןוכיש לע
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 'ג קלח

 הירלקפסא

 ופ20-ו9וס םיבתכמה תפילחו םינמו'ה רואל הצילסובונ יאצוי

 וויצ ןוזח .א

 הנושארה םלועה תמחלמ .ב

 הכפהמה .ג

 הרשכה .ד





 רוסה היבשות לע ,וז רפס תרייעב ונל דיתע ןיאש ,ונחכונשמ...

 שוטנל ונילעש ,הערכהה ונלצא הלשב ,.םיכוותמהו םינוונחה ,םירח
 .םיסומכה ונייוואמ םישגהל םשו לודגה םלועל ,בחרמל תאצלו ונמוקמ
 םידומיל םשל הניוול ךלה .םייח היה תאז השעש הישילשב ןושארה
 הניווב עקתשהש ,לודגה ףסוי אצי וירחא .םשד םינברל שרדמה תיבב
 ךשמהב ישפנ הצק .בוזעו דדוב ,ידבל יתראשנ .םיגירא תונחב רזועכ
 ישבוח וטעמתנ .הירמש לע הטקש הרייעה .יתרגישה םייחה חרוא
 ךות .םלוע ילבמ ושענ וא רחסמל ושרפש ויה .שרדמה תיב לספס
 יתלחתה ,םירבחה יבקעב תאצל בלב היובח הפיאש םע ןוממש ותוא
 ובל תא וינפל חיסהל ,לודגה םלועל אציש ןושארה םע בתכתהל
 .הרייעה לש תמצמוצמה תרגסמה תא ץורפל בלה תיימהב ופתשלו
 :וז םיבתכמ תפילח לש הציק ספא ירהו

 הניו ,םייח ידידיל

 -- ףסכ יד ןיא יכ ,דוע םידסיימ םניא :ירבעה רפסה תיב רבדב
 אוה) ןירגנרוק רמ םג -- ?םידסיימה ימו ימ .ןענורק 1300 -- קר שי
 טפושו ןיד ךרוע ןכמ רחאלו היצילג ינויצ ישארמ ,ןירגנרוק .פ רייד
 .טייברא עלערוטלוק תודוא הצריהו רבעש עובשב היה (ביבא לתב
 םשור לכ ושע אל וירבד .ירבע רפס תיב דוסיי התיה ותשרד תילכת
 .ירפ ואשנ אלו

 ילודג תובצמ תאו !תייה לצרה רבק לעו !הניווב עמשנ המ
 ? תיאר לארשי

 הניו ,לודגה ףסויל

13 
 ,וררחוש אבצה תניחבב דומעל וכרצוהש םירוחבה לכ ? תושדח

 .דחא דבלמ

 םייחל
 תוניחבב דומעל ילע הז ינפלש אלא ,הניוול עוסנל יתלוכי ול

 רנלק .רדו (םידוקיר ףשנ) "ןעכצנערק, היה הכונחב ? תושדח .רמג
 ,הובג (הסינכ ימד) "עערטנע,  ללגב ,עדא אל האצרהה ןכות .הצריה
 .בר םשור ושע אל וירבד :עדא תאז לבא .יתכלה אל ,םירתכ ינש
 חלשנ הזו רתכ 150 היה ףשנהמ (היקנ הסנכה) "סינגרטרענייר,
 .הניבוקובמ הינולוקה תבוטל



 ןטק ףסויל לודג ףסוי לש בתכמ ךותמ

 רקיה ידידי הניו ,3

 ןכש .םש תואלפנב תוזחל ,רטארפל ךלה דחא לכ קיר תיבה
 .תיבב דדב בשוי ינאו ,ונלש רסיקה תדלוה םוי טסוגואב ח"י ,רחמ
 וישכע יכ ,יל המדנ .ישארב תוצצורתמה תובשחמה תובר שיא ןיאב
 .טעמ דומלל יל אורקל אב התאו הצילסובונב המש יתיבב אצמנ ינא
 .ארמג וליפא האור יניא הניווב הפ !ולא תונויער םיבוט המכ

 ינויצה) סרגנוקה ןמ העונתה קר .יל ןיא תושדח ,ידידי הנהו
 הברה הפ םנשי רבכ .םויו םוי לכב תיארנ (הניווב סנכתנש ,א"יה
 לבוי ישילשה םויבו םיקוחר תומוקמ דועו הדנקמו הניתשלפמ םישנא
 קוחר אל םוקמב היהת היצנרפנוקהש יכ ףא .תירבעה תורדתסהה
 הברה הדובעה ללגב ,המש תויהל לכוא םא עדוי יניא ילש קסעהמ
 .תונחב

 לע הניווב היהת יכ יתבשח םדוקה שדוחב !השוע התא המ
 ידידי התאו .ןאכל אובל ךנוצר לע תבתכ הברה ךכ לכש ,סרגנוקה
 םלועה לכמש ,וישכעו .הניווב תייה הפוצר הנש ?ךל המ -- םייח
 המדמ התא המ .ךתיבב בשוי התא ירבעה טנמלרפה תא תוארל םיאב
 עדוי .הניתשלפל עסתש -- יתעד !עוסנל התא ץפח ןאל !תושעל
 ץפח ינא בוט רתוי לבא .ילצא תויהל ןאכ אובת יכ ינא ץפחש התא
 .ךלצא תויהל לכוא ינאש ידכ ,הניתשלפל עסתש

 לכואש יל בוט ?הרמה הלוגב תויחל יתמ דע ?ףוסה היהי יתמ
 -- המש היהת התא םאו .תולגב הפ ךלמ ינדעממ יצראב חלמו תפ
 ףסוי ןויצ תכרבב ךלש .היהא המש ינא םג יאדווב

 ןטק ףסויל םייחמ

 23.1.1914 ,הניו

 ו ביבח רבח

 רתויו תחאו םימעפ האמ ,ינמודמכ ,רבכ יתארק ךבתכמ תא
 רתומ אלה וחבש תצקמ יכ ,וילע חמש ינא רתוי ,וב ארוק ינאש
 הדמב בטוה ירבעה ךנונגסש ,ןיעל הארנה רבד והז .םינפב םג רמול
 הלא לש תונלטבה התואמ טשפתנ ךנונגס ,ללכב .דואמ הלודג
 ,תוצילמב םיגהמהו םיפצפצמה ."רבע ןושלב תוחצ בותכל,, םיבהואה
 .ריינה לע םהיתונווכ תא קיבדהל תלוכי ילבמ

 םשגתהל תדמוע ישפנ תאשמ יכ ,יל רשבמה ךנה התא !יביבח
 לש ונובר לבא .הז לע ךל תודוהל ךירצו ץפח יתייה המכו .בורקב
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 היהא םגו טעמ דוע ןכא יכ ,רכזנ ינאשכ יפב ןיא םילמ -- !םלוע
 ןוכנ רתוי וא ,תירבע רבדא ינא םגו טעמ דוע יכו ונדיתע ץראב

 ,םירדוקה םידוהיה ינפב לכתסהל ךרטצא אל טעמ דוע יכו ,?תירבע,

 טעמ דוע יכו ונתלואג תא בכעל קר אוה םחוכ לכש ,תולגה ידוהי

 חספא אל טעמ דוע יכו ,תואנ הדובע הדש ול אצמי רעוסה יחור םגו
 ...הנא תעד ילבמ םיפיעסה יתש לע דוע

 היהת חרכומ יכ ךרכזב ,שח התאש ךרעצב שיגרמ יננה !ףסוי
 דימת ראשיהל חרכומ ךנה הז עודמ לבא .הלוגב הפ ראשיהל דימת
 יכו רשעתת יכ תווקל התא לוכי אלה לבא .ךל רשפא יא תעכ ?!הפ

 ןיישעת) רעללעירטסודניאסורג, רותב לארשי ץראל עוסנל לכות

 ,ךתווקת היהת םאו .ץראהו םעה תייחתל הזכ ןפואב ליעוהלו (לודג
 ונחנא יכ ,רבדה הומת .תונתשהל םילוכי ךייח ינפא לכ אלה זא

 ךרע תא ריקוהל םיעדוי ונניא ,חור קר םה ונייח לכ רשא ,םידוהיה
 -תהל ךל לא .המואהו טרפה ייחב וחוכ בר המ םיעדוי ונניאו חורה

 ןמ רטפיהל ףאשת קזח ןוצרב םא יכ ,ינא חוטב !הלואגה ןמ שאיי

 םאו -- ונדיתע ץראב בשייתהל תונמדזה ךינפל הרקית זא הלוגה

 חוכ הל שי המצעל איהשכ הווקתה .ןמז רחאל זא ,דימו ףכית אל

 ןמ רתוי דוע השקה ,תינחורה תולגה ןמ םדאה תא ררחשל לודג
 הברה ,ףסכ הברה ךל ךוסחל בושחל ךילע תעכ .תימשגה תולגה

 תודמועה תותילכת רותב אל לבא -- ימשג חוכ הברהו ,תועידי -- חור

 תושעל היהי ,ךל הלא תשולש םאו ...םיעצמא רותב אלא ,ןמצע ינפב
 חוכשל ךל ןיא ןבומכ .לארשי ץראב ךנהו הנטק תחא העיספ דוע

 הווקת הבוט, :תחא הלמב .םיעצמאה תנכה תעב םג תילכתה תא
 ."םייחמ

 םירבעה רפסה יתב תבוטל חולשל ץפח ךנהש רתכהל עגונב

 ךל ןתי יכ ותוא שקבלו ןמלרפ ןודאהל תכלל ךילע לארשי ץראב

 התא תילכת וזיאל הלעמל בותכלו "טלעוו,ה לש הטסופ תאחמה

 התוארהל לכותו "טלעוו,הב םושר היהי םוכסה .ףסכה תא חלוש
 .בדנמל

 תושעל ץפח תייה םאו ."הריפצה, תא אורקל ץפח יתייה דואמ

 ךל הריזחא ינאו "הריפצה, תא םעפ לכב חלוש תייה זא הבוט יל

 ךשקבמ יננה .ףסויל םג בתוכ יננה תחא הנועבו תעב .האירקה רחאל

 םהב ינא ןיינעתמש עדוי ךנהש םירבדה לכ לע ףכית יל בותכת יכ

 דודידי רשק היהי התעמ יכ ,הווקתב םתוח יננה .םתעדל ינא הצורו
 .התע דע רשאמ קזח רתוי ונת

 םייח | היחתהו ןויצ תכרבב
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 םה םיצורמ יכ ,יל םיבתוכ םה ובש ,ירוהמ בתכמ יתלביק

 ותכרבל ףיסוה םג יבא אלא ,דבלב וז אלו .לארשי ץראל יתעיסנמ

 בוטב הארו ןויצמ 'ה ךכרבי, :ארקמה תא טבשב 'זב יתדלוה םויל

 דעווה דצמ הכימתה יכ ,ורמאב ,יתווקת תא קזחמ ומצע אוה ."'םילשורי

 חמש יננה המכ .הדובעלו הרותל יתוא קזחמו איה החוטב ינויצה

 הנשה לש תוכוס ירחא דע תוכחל תעה יל הכורא המכו הז בתכמל

 ללכבש ומכ ,תוכחל ץמוא יל תנתונ הווקת התוא קרו ךא .האבה

 בתכמה .תולג תונש םייפלא לובסל ונמעל חוכ תאזה הווקתה הנתנ

 קזח ךל רמוא יננהו ךשפנ תאשמ יתיאר .דואמ ינחמיש יל תבתכש
 ! ץמאו

 לודגה ףסויל ןטקה ףסוימ

 ד"ערת חספ דעומה לוחד 'ג

 הז ץיקב ראשנו םייפקשמ ביכרמ אוה .ןאכל אב םייח ונדידי

 הזל הצרתנ ויבא ,הוקת חתפל עוסנל רמוא אוה ךכ רחא .ונריעב

 .הניבוקובב ינויצה דעווה תאמ לבקי הכימתו

 ולעש םיבר תונויסנ ירחא .ךעידוא ירבע רפס תיב תחיתפ רבדב
 ,נוטסיו רמ .ונדידי םייח לש ולמעל תודוה רבדה חילצה והותב

 ןמפיוק המלעהו ,להנמו הרומל הנמתנ ,הרוגידס תא בוזעל ץלאנש

 הארנ הבה .םידומילה וליחתי רמועב דחאבו תרזועל לובגל רבעמש

 םושמ רבכ בטוה יבצמ .ונריעב תמאב םייקתי הזכ ךרע לעב רבד םא

 יבאו הבוטל עיפשה יתוחא בתכמ .ידי לע אצמנ ונדידי םייחש הז

 דגב יל רופתא ,ידומיל רומגא תועובשה גח ירחאש םימיכסמ יתויחאו
 .הניוול עסאו שדח

 לודגה ףסויל ןטקה ףסוימ

 הדירחה ותשאו רצעה שרוי לש יגרטה םתומ תודוא לע תועומשה
 םירוחש םילגד ופנוה םויב וב דימ .ונריע יבשות תובל תא הפ ףא

 לכ ואבו ונמדזנ הילא ,רפסה תיבב הרכזא הכרענ םויהו לבא תואל

 םלואה ףא .םירוחשב ועיפוה וללה .םיימוקמה םלועה תומוא ילודג
 ינש ךרא ומואנ .הלהקה שאר ,ונאישנ הלע המבה לעו םירוחשב טשוק

 לש המשל ועיגהב .םייס אלו םגמג יכ ,רתוימ היה הז םסג .םיעגר

 .בצמה תא וליצה הלהקמה תיוולב ןזחהו רומגל היה לוכי אל הכיסנה
 .הז דמעמב םיחכונ ויה שיא תואמ שמח
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 ןורהא רפכ שיא ידידיל יבתכמ ךותמ

 ד"ערת חספ דעומה לוחד 'ד

 ץיבונרשטמ םילמעתמה לש הכולהת הרבע ונריעב יכ ,ךעידוא

 ורש היפתתשמו תובוחרה לכ ךרד הרבע הכולהתה .יבכמ תדוגאמ

 ,ונתפש תא םיעדוי םיישפוחה םה :יתיאר ךופה םלוע .הוקתה ריש

 -דוי ונא המ -- םידיסחה ינב ונחנא וליאו .ונמע תודלותו ונתורפס

 םידיסחה ירבדל רוסא ך"נת םג אלה !תעדל םיצור ונא המ !םיע

 הז ןיעמ בצמש ינחוטב ךא .ןלציל אנמחר ,תירבע ןכש לכ אלו דומלל

 ירבע רפס תיב תודסייתה איה הבוטל רשבמ תוא .םימי ךיראי אל

 דלי 40 דע 30 ךרעלו םימסרופמ םירומ ינש םידמול וב רשא ,ונריעב

 .תירבע דומלל הצורה ,רעונה ןיב הקזח העונת .הנש 14 דע 4 ליגמ

 לודג ףסויל ןטק ףסוימ

 1914/ ד"ערת באב העשת ברע

 לכמ ןיע יתמלעה וליא תויטוירטפל םעפה אטוח יתייה רקובה

 הכובמ לש עובש .ירשבו ימצעל עגונ רבדהש דוחיבו ,ונלצא השענה

 םירסומו ץוחב םישנא תוצובק תודמוע ברעה דע רקובה ןמ .ונל התיה

 המחלמה רבדב העדוהה .תונוש תועומשמ תועומש ןזואל הפמ הלהבב

 הכולהתב וחתפ ףכיתו הריתי הביחב הלבקתנ היברסו הירטסוא ןיב

 ."הירטסוא יחת,, : תואירקבו ןונמהה תרישבו רוחש םותכ לגד תאישנב

 הכולהתב ולכתסהו ודמענ םיבשו םירבוע תואמ ."היברס האלה,
 תוניידזה רבד לע הנירה הרבעשמ רקובב לומתא הרבג הלהבה .וז

 תא רובעל ונל וחיני אל טעמ דועש ונייה םירובס .היסורב תיללכ

 היסור ןכ יכ ,ונריעב הארונ המיא ליטהל ויד הז רבד .ליגרכ ,לובגה

 .םיסורהמ ונל יובאו יוא זאו ,הירטסוא םע המחלמ :עמשמ תניידזמ

 -- ינשהו ץיבונרשטל רמוא דחאה .חורבל ןאל ןאכ םיחכוותמ םישנאה

 .חורבל ןכה םידמועו םהיצפח םישבוחה םישנא םיאצמנ רבכו .הניוול
 .ןושיל בכשל םידחופ הלילבו ואצי רבכ תובר םישנ

 -מאנ םינב תויהל ונא םיבייוחמ ןכלו הנכסב וז העשב תדלומה

 קזח דה המחלמה רבד לע הטלחה האצמ ךכ םושמ .וז תדלומל םינ
 .תושדחב אלא ,היתשב אלו הליכאב אל ךרוצ ונל ןיא וישכעמ .ונריעב

 רבעמ :ךכל םעטה .ונדחפ אושלש רקובה ררבתנ הלילה תמיא רחאל

 םוקמה תא םהילייחו םהיתושנו םירציפואה לכ ובזע יסורה לובגל

 לא דצמ לובגב רבעמה .םילייח הרשע ךא ורתונ ריעב .תכל וקיחרהו

 ויאו הנוק ןיא .תורבק תיב תיימוד תררוש ריעב .םולכב ערפוה אל דצ
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 שא החלש איהו ונתוא הארי היסורש הארנכ .לוזב לכהש ףא ,רכומ
 .תואובתה ינסחמב

 זוזנ אל ונא לבא .ןילטלטמה לכ לע םישנא םנמא ואצי ונריעמ
 המכ םע םיכלוה ונא הלילבו תולקמ ונל ונוניכה ינכשו ינא .ןאכמ
 ילוא .הילע רומשל ריעב םיבבוסמו םיחרזא םירמוש רותב םיריעצ

 .גאוד אל ינא םג .גאדת לא ,לבא .חרואכ יתוא לבקל ךרטצת

 .םילשוריו ןויצ תכרבב םתוח ינא בצמה תבטהל הווקת ךותמ

 המחלמה תלוברעמב

 ,הצילסובונמ ונייה ,ןאכמ זוזל אל השוחנה הטלחהה תורמל ,ןכבו

 טיזנרטה רחסמ .לובגה רגסנ .רצו ביוא דחפמ וניתושפנ לע ונחרב

 הליחת .הלהב תסונמ הלחה .העומש הפדר העומש .ןיטולחל קספנ
 ןיגוריסל הלעפ דועש ,תבכרב -- הדימאה הבכישה השפנ לע הטלמנ

 .היבשותמ הרייעה הנקורתה םוי לכ םע .בוט לכ תוסומע תולגעבו

 ןילטלטמה תא הילע סימעהל הלגע רוכשל םיעצמא לעב היהש לכ
 יתייה םיאצויה ןיב .תולגע לש תורייש תורייש ךרדב וכרשנ ךכו אצי

 ילכ ראש לכו םיעצמ :ןוזפחב זוראל היה ןתינש לכ ונזרא .ינא םג

 יתשכרש ,הירפסה קלח) םירפס ,חבטמ ילכ תצק ,םידגב ,םינבל ,הטימ

 (רתויב םירקיה תא ךא יתחקל םלוא ,ףתרמב יתרתסה ,םיבורמ םימדב

 ןיעב ךרדה לכ יתרמש וילעו זגראב רדוסש ,ילש ןויכראה תא ןכו

 יבורק ובשי הב ,ץיבונרשטל ךילומה ןוויכל ונטלמנ .רתויב החוקפ

 תזרכה תרחמל דימ .תחא לכ תושפנ עברא ,ונייה תוחפשמ יתש .אבא

 ודדשו םיקזוק ונילא וצרפ ,באב העשת רחאל םיימוי םוי ,המחלמה

 ןכמ רחאל .תיבה לע וזיתה רתונהו הרכשל ותש ,חזרמה יתב תא
 ןבומכו -- הז רחא הזב םיתבה ופרשנ ךכו םיתבה תרעבהב ולחה

 םיתב העברא השולש ךא .הרעבתה ינפל םיתבה תא הליחת ונקורש

 םינפל ולבוהו הבורעת ינבכ וחקלנ םידוהי םירשעכ .וז הפירשמ ורתונ
 .היסור

 :ויה וניתונחת .סונלו טלמיהל ונכשמה םיסורה תומדקתה םע

 תומוקמ הלא לכ -- הרטוו הנרוד ,הרומהרוג ,גנולופמיק ,ץיני'זורוטס
 .הירגנוהבש ןיידרוו-סורגו גרובנזיולקל ונכשמה םשמ  .הניבוקובב
 .גוסייו סבוי בייואהש הווקתו היפיצ ךות םימי המכ ונישע םוקמ לכב

 המוחתב דוחיב ,וללה תומוקמה יבשות ,םידוהיה דצמ םינפה תלבק
 עיגהל ונטלחה ףוסבל .רתויב הריבסמו הריאמ התיה אל ,הירגנוה לש
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 ךרד תבכרב ונעגה תובורמ תואלתב .יתוחא הררוגתה המש ,הניוול

 .המחלמה םות דע ונראשנ םש ,הניוול רבוטקוא ףוסב טשפדוב

 ץיני'זורוטס ,הסונמה ךרדמ םייחל בתכמ
 תא תוארל וניצר אל .ןאכ ונאש םייעובש הז !םייח ידידיל

 םיחוטב ונא .ץיבונרשט תא שבוכ אוהש העש ,"בנג הינופ, בייואה
 םשגפיהב םלוא .םיקזוק תגולפ רגשל הסינ אוה םנמא .עיגי אל ןאכלש

 תועידי ונל שי .םשפנ לע וסנו םהילגר ומירה םיצימאה ונילייח םע

 .םיחרזאב בייואה גהונ דציכו םש השענהמ ץיבונרשטמ תונמיהמ
 םשמ חורבל םיחילצמה םישנא ידימ םוי םוי ונילא תואב תועידיה

 ברק חקלתי ףא ילואו עיגיש ונלש אבצל םיפצמ הפ .ונילא עיגהלו
 .ץיבונרשטל רוזחל לכונ ןושאר םוילש הווקת שי .ונתביבסב לודג

 ןטקה ףסוימ לודגה ףסויל

 1914 הנשה שאר ברע הרטוו הנרוד

 תמאב .ינממ חמ רבד תוארל וא עומשל התא באת יכ יכנא עדוי

 םוש יתלביק אלש לע שדוח ותואב יתרעטצנ רעצ הברה .ךמע ןידה
 וליא .בוטה ינוצר ףא לע ,בתכמ םוש חולשל יתלוכי אל ףאו בתכמ

 ישארב קפתסא ןכ לעו קיפסא אל תוערואמה לכ תא ךל רפסל יתיצר

 המ .ריית חשענ היהאש אוה ךורב שודקה תאמ האצי הריזג :םיקרפ
 תעד תא בבריעו םלועה לגלג תא ונייה ,הרעקה תא ךפהו ךלה !השע

 םוקממ עוסנל יתלחתה ךכיפל .ילש תא םג ןהיניבו ,וזב וז תוירבה

 לכמ דחא קלח רעשל לוכי ךניא .ןאכל יתאבו יתעגהש דע םוקמל

 ,םידודנ :הנה דע הצילסובונמ ונתחירב םוימ ילע ורבעש תואלתה

 ,רוק .תולגל ןמזה עיגה אל דועש הברה הברה דועו םירוסיו תולג

 לכב ךתוא םיפדור הלא לכ -- בייוא ינפמ דחפ ,םילוטלט ,הניצ
 .העמק חנ התאש הנחת

 .הבוט המיתחו הביתכו רתוי הבוט הנשל הווקת ךותמ

 םייחל ןטק ףסוימ
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 הב הייולג ונרבח ףסוימ יתלבק ךתייולג םע דחי !םייח יביבח

 הדערו ליח .ברקה הדשל אצי םיבורמ אל םימי דועב יכ ,ינעידומ אוה
 רשאכ וינפמ וסוני םהילייח לע םיאיבצמה לכו ,םימעה לכ תא ןוזחאי

 ותרושב הליטח תוברקל ןנוכתמ אוה דועב םלוא .םיקזוקמ ידוהיה סוני
 תוניצרב ךכל וסחייתה אל וללה .יתחפשמ גוחב הלודג הרעס וז
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 .הלא ןיעמ םירובגב ומחלייש ךרבמ יתייה וניאנוש תא -- האלמ
 .המחלמה םע זא םירמוג ונייה רהמ שיח

 תומורתה ףוסיא רבד אוה ןיידע היחה תונויצל אוה בוט ןמיס

 לע .ונא םייח יצפח ןכא .תיזחב ברקה תרעס ךותב תמייקה ןרקל
 4 -- םחל רככ .רימאמ רקויה .לכב טלוש רוסחמה -- ונריעב בצמה
 הז םגו לבקל יאכז התא םויל םימרגוקד הנומשו םירשע .םירתכ

 רוזחת םקיר םימעפלו ברעה דע רקובהמ הרושב דומעתש רחאל

 תא םחנמ ינא .םויב םלש רככל יתייה ליגר ,תעדי ןה ,ינאו .התיבה
 לע לבא .הוולמב הכוז ינא םימעפל .רתוי םיבוט םימיל הווקתב יתביק

 .םידומיל לע בושחל ןיא הזכ בצמבש ,ןבומ .בלככ בער ינא בור יפ

 71.3.1915 ,הניו

 םג ריבעה ,יח לכל הבציק עבוקה ,ארונה ןידה םויו העשה העיגה

 .תוכזל וא הבוחל אצי יניד קספו טעמ דוע .טפשמה סכ ינפל יתוא

 הנומש ןב -- וקרפל עיגהש רוחב התע יתייה רבכ ןנקיתכ םינשב

 הארא בורקב .חוכל 30 ןבכ 18 ןבו םינמזה ונתשנ תעכ .הפוחל הרשע
 .יב עגפיש ימל יואו יתוכ תא

 157ב קר יכ ףא ,ףסוימ הדירפה לש םשורה תחת התע יננה ,ןכ
 ךשפנב רעש .דימ בצייתהל הארוה לביק ודודגב עיפוהל וילע היה

 םיידי תוציחל ,ומא דצמ תויוחפייתהו תויכב :וז התיה הדירפ וזיא

 .בורקב תוארתהל :םיוולמה לכ יפב תחא הכרבו -- תוחפטמ ףונפנו

 ןטק ףסוימ םייחל

 23.3.1915 ,הניו

 הז םימחלנ ןוטלשו חוכ יריבכ םימע ךיאה ,ונא םידע הנש הזמ

 חורה יניינקו ותפש ,וצרא ,ותדלומ דעב םחלנ םואלו םע לכ .הזב
 ,םנוהו םנוא בטימ םיבירקמו םימחול םימע האור יננהש העשבו .ולש
 ונניא ,ומויק תוכזב קפקפמ שיא ןיאש ,לדו ינע םע ,ונא קרו ,םהינב
 הרקמה ידיב םירסומ ונא ונמויק תא .ומצע דעב ללכו ללכ םחול
 ,םידרויו םילוע םימעש העשב ,םוריח תעשב ,תעכ ,םלוא .רוויעה
 םיסונמ רבכש ,ינמודמכ .ונפוסב אהי המ :בושחל ליחתנש אוה יאדכ
 םיקיזמ הלאכ םיילמרונ-יא םייח המכ דע ,חכוויהל תקפסמ הדימב ונא

 ךכיפל .הלוגב הפ ונל תויהל לוכי םויק לש ךרע הזיא וניאר רבכו
 אלש המדא ,םיטילפכ ונתמדאמ אליממ ונקחרתנש ןוויכמש ,ינבשוח
 דעצ דוע השענ ,הילא רוזחלו בושל םעט ןיא םגו .ונל תכייש התיה
 .בורקה חרזמל המידק דחא

 ?יתמיא וישכע אל םאו .העשה העיגה
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 וטק ףסויל םייח לש ובתכמ ךותמ

 ה"ערת בא 'א ,הירגנוה ,דייהלעלקעס

 ןטש השעמו ברק הדשל אצי ונדידי ףסוי יכ ,עדוי ךנה יאדווב

 אירב בושיו ןתי ימ .ונדרפנ אלו םינומיא ונל ויה העש התואב --

 .התיבה םלשו

 ןטק ףסויל לודג ףסוימ

 ה"ערת ,אשנ תשרפ ק"שע ,ףרודנדוי

 ינבמ המכ ,ונאו .תבש תלבק ,תושמשה ןיב תעכ !רקיה ידידי

 המב יכ ,אתכלמ תבש דובכל הריב םיתושו הינסכאב םיבשוי ונריע

 דימת .הלאכ תועשב שגרנ ינא המכ ,רזומ .םלועב תבש שי יכ עדנ

 הזיא .תוכבל ןכומ .בלב בוצע יל השענ תושמשה ןיב ישש םוי לכב
 יתחמשו יתלביק יל תחלשש םינותעה .יב םיררועתמ תושגרהו תונורכז

 .הלודג המחנל יל ויהיו קילאיב יריש תא יל חלשת .דואמ

 המחלמה ,ןמזה תוערואמ ףקותב ,וקחרוה םיערה תשולש

 ופרוצו םינוש תומוקמב ואצמנ םה .הזמ הז ,ירטסואה אבצב תורישהו
 סיסבב ,417ה דודגב רצק ןמז ויה םייחו לודגה ףסוי .םינוש םידודגל

 לודגה אצי ברקל ורשכוהשמ .ףרודנדוו ,דיהילעקעס ןבואילב םינומיאה

 ץורפ דע םחפ תורכמב דבעו ריביס דע דדנ ,יסורה יבשב לפנו תיזחל
 .אבצב םינוש םילוגלג רבעו 1915 ינויב סייוג םייח .(1917) הכפהמה

 דבע ןכו םירשג ,םייסור םייובש לע רומשל דעונש רמשמב היה
 ינפ לע הלא וידודנ לכ ךותב .לרופרוק תגרד דע עיגה .םידרשמב
 תונרקל םיפסכ ףוסיאו תינויצ הלועפב קסע תונוש תונידמו תוצרא
 אוה ףא רבע ,ןטקה יכנא ,הרובחב ישילשה .הירטסואב הכפהמל דע

 ,יופורטב םילוח יתבב תוקידבו םינחבמ ,אבצב םידודנו םילוגלג

 .הארבהב הצשילבב ,הינובלסב תומוקמה לכ -- קיסילא ,סרגא ,ץנמלא

 ליחב םינוש םידודגב תריש ךכ םע דחיו חדק ,האירה תקלדב הלח
 .הינבלאב תוברקב ףתתשהו "תיזחל רשכומ, .'א גוסמ רמשמ

 .םהילע יתרמשש םייסור םייובש ןיב תינויצ הלועפב יתקסע ףא

 ךכל ףסונ .םירבחה ינש רתי םע םיבתכמ רשק ןמזה לכ יתמייק

 ,םיעוריאהו םימשרה תא םוי םויו תירבעב םיסקנפבו םינמויב יתמשר

 יתמלח .םתאירקב יתעקשו םינותעו םירפס יתגשה .תויווחהו תורוקה
 יתמלח ירבח םע דחיו המחלמה םות םע דיתעה ןוזח תא יתגראו
 יתמחנ וז התיה .ןויצ תביש :םימיה רבכשמ ונשפנ תאשמ םישגהל
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 אל םתפש תאש ,יברס ,יטאורק אצוממ םילייח ,םירז ןיב -- רכנב

 .םהמע ונמנ רפסמ יתמ םידוהי קרו יתעמש

 הבוטל ןטק ףסוימ

 15.10.1916 ,םינומיא סיסב ,ףדגוא

 רתויו םיישדוח רחאלש ינימישאת לאו יניניבת !יתביבח הבוט

 ימצע תושרב אל .וישכע יננה םדאה לככ אל .בתכמב ךתוא הכזמ ינא

 יעדתה -- יכנא לייח .חורה לע הלועה לככ תושעל ינא ןירוח ןב אלו

 תוענמיה וא ויתולועפ ,ןישעמו ויתותעש שיא והז -- !רבדה רשפ

 ןווכמ ימוי רדסב לכה .הדוקפ יפל לייח .םירחא ידיב םירוסמ הלועפמ

 ןמזב ילע רבעש המ .לכב ול עמשיהל ךילעו רחא ידי לע ךרדומו
 יניא יטרפה ינא .שטשטינ יטרפה ימלוע .םילמב ראתל ןיא הזכ רצק

 .השדח הירב .דוע םייק

 תודידיב ךלש ,ןויצ תכרבב

 הניווב אתווצ ייח לש רצק ןמז רחאל הישילשה תליבח הררופתנ

 ינתכיזש איה הימיאב המחלמהש ילע היה המוד .המחלמה ץורפ סורפב

 ,םנמאו .הניו ריעל --יתופיאש תרטמלו יצפח אשמ םישגהל הרואכל

 ףאו תירבע דומילל םיסרוק ונרקיב .תחא הפיפכבו דחי ונדחאתנ ןאכ

 המחלמה .בר ןמז הכרא אל הילידיאה םרב .תילגנא תצק ןכו הב רבדל

 ויה .והערמ שיא ונייה םיקוחר תופוצר םינש עבראו וניניב הדירפה
 לודגה ףסוי .תונורכזו םיעוגעג ,תורצו לבס ,המחלמ תונש עברא הלא
 םיבורמ םישופיח רחאל קר ונל עדונש רבד ,יסורה יבשל לטלטינ

 לקהל דימ ונקעזנ ואצמיה םוקמ ונל עדונשמ .םודאה בלצה תוריקחו

 .םירבדה הלאב אצויכו יש תוליבח ,םיבתכמ ול ונרגישו ולבס לעמ

 ,ביוא ץראב ,רכנב ראשנ אוה .רסחה תא ומילשה אל הלא לכ ךא

 רוק יאנתב היפכ תודובעב קוסע אוהשכ ,םיריכמו םירוההמ קחרה

 תורכמ םוקמ ,לארוא ירהל רבעמש אטישטב -- הריזג ץראב רופכו
 .םחפה

 תברקב רבכ אצמנ אוהש הטשפ העומש .הווקמה םויה עיגה הנהו
 עיפוה םואתפו .הירטסואבש םיטרופסנרטה דחאב ונייה ,וניתומוקמ

 שפוחב ,הניווב העש התואב ינאו -- ץיבונרשטב יובשה לודגה ףסוי

 השיגפה תחמש ינתאצמ הבו ץיבונרשטל יתשחו יצפח יתזרא .ינמז
 .דחא בצקב תובבלה וקפד בוש .םינש עברא תב הייּווד הדירפ רחאל

 לכה ףלחו חכשנ עגר ןב .םיאב םימיל ריבכמל תוינכת ומקרנ בוש
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 רבוח ןכש .וננורכז לעמ וקחמנ וליאכ תואלתהו לבסה תונש לכו
 .קספנש םוקמב טוחה

 אבצל יתרזח ינא .הליבחה הדרפנ בושו םימיה וכרא אל םרב

 תירטסואה תוכלמה תוררופתה :הלודגה הכפהמה הצרפ םייתניבו

 תוביבס לע דחוימב הדרי םלועה לע הדריש היסומלרדנאו תירגנוהה
 .לארשי ינב וניחא הב ועגפנ דוחיבו ונתדלומ

 הכובמו המוהמ ימיב

 תדיריו תיזחב תוטטומתה לע ורסמ ןזואל הפמ .המחלמה ץק ימי
 לש םישעמ לע ורסמ 1918 יהלשב .םיניצקהו םילייחה ןיב לרומה

 ןיב תעמשמה תופפורתהו םיניצקה יפתכ לעמ תוגרד ינמיס תעירק

 -רסקה תא ושטנ םילייחה .הנידמה לע הדרי היסומלרדנא .םילייחה

 לכו ןוזמ יכרצמו קשנ לש םינסחמה תא ודדשו וזזבש רחאל ,םיניטק
 םיכרדב ,ןילטלטמ יסומע םהינומהב ורהנ הלא .ךרע ירבד ראש

 םיניארקוא ןיב תוברק וללותשה ונלש הביבסב .התיבה ,תובכרבו

 רבדה אוה .היצילג תא ומצעל שובכל שקיב הנחמ לכו םינלופו
 םוי לכב .םינמורו םיניארקוא ןיב תוברק וללוחתה הב ,הניבוקובב

 לעפ אל וא הכלהכ לעפ אל תובכרה רשק .םישדח תולובג ורצונ
 גשה ןעמל תולילו םימי ךשמב תובכרה לע ואבצ םינומה ינומה .ללכ

 רתוי הכרא אל ללכ ךרדבש ,הניוול ץיבונרשטמ העיסנ .העיסנ םוקמ
 ללח רצונ ןוחצנל ברק ןיבו .םימי 4--3 םעפה הכרא ,תועש 36"מ
 .ןגמ תרסח הצורפ ריע תישענ ריעהו ,ץיבונרשטב קיר

 םה .םיניארקואה וטלתשה רהמ שיחו םימיה וכרא אל םרב
 .והובו והותה לע טלתשהל וסינו רוביצ יניינב וספת ,היצילימ ומיקה

 לכ ורצעו ורסא ללכבו ועיקפהו ומירחה ,םיווצו תודוקפ ואיצוה םה

 תא םהינמאנ וספת םידרשמבו הלשממה תוקלחמב .םהידיל אבה
 םרטב דוע םרב .םנוטלש עורז תחנב וליחתהו תורשמהו תואסכה

 אבצ דחא ריהב תבש םויב שלפ בצמה ינודא םמצע תא ושיגרי

 יקוח ןפואב ןגהל אבה ,הנידמב טילשכ ומצע זירכהו ינמור רידס

 ומש םינמורה .רוזיא ותואב בור ,םהירבדל ,םיווהמה ,םינמורה לע
 םנוטלש ססבל ולחה 1918 רבמבונבו םיניארקואה ןוטלשל ץק אופיא
 .ץיבונרשטבו הניבוקובב

 ,לשממה יפוליח לע תועדומ ועיפוה םינמורה שוביכ תרחמל

 םידבכ םישנועו םיריחמ תעקפה רוסיא .םיחרזאל תונקתו םיווצ
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 ןאכש תודוהל שי ףאו םלולסמל רוזחל ולחה םייחה .'וכו םיניירבעל

 ,ןכאו .בובלב םימיה םתואב וצרפש הלא תומכ תוערפ וצרפ אל

 אל הז לכ םרב .הז לשממ תחת רדתסהל התעמו התע היה רשפא
 יתראשנ ינאו השילפה ינפל דוע ריעה תא בזע לודגה ירבח .יל םסק

 קושב התא ךלוה .יחורל םאותה ,והשלכ דיתע לש יוכיס לכ אלל ,תיבב
 לקתנ התא .הרועישו הרומתה לדוגל ךתואתשה רוצעל לוכי התא יאו

 דקפמ וא אבצ דקפמ ,רש רבעשל ,ינומלא ינולפב לעשו דעצ לכ לע
 םדוקמכ לכה ןיידעש טק עגרל ךילע המודו ירטסואה אבצב דודג

 ימל דובכ קלחמו עידצמו ךחצמ לומ ךדי םירמ ףא התא םיתעלו

 ירטסואה ךלמה .ךכב ררועמ התא קוחש המכ ךא .הגרדב ךממ הובגש

 ההות התא .תוצוח לכ שארב תוללוגתמ ויתונומתו דוע םייק וניא
 לכ הנש ינפל שיא ןימאה םולכ !תואיצמ יהוז םאה :המתו ךביבס

 דוע ורמשי אל ךידעצ תאו ךדיב ךנוצר ,ישפוח ךלהתתו םוי אובי

 ורעגי אל םידקפמ .רצעמב ךמישלו ךל בוראל אבצה לש םימרדנ'ג
 איה םיליגרה םירבדה ןמ התע אברדא .םדובכב עגפת םא דוע ךב
 .הרומג הכפהמ .איסהרפב םדובכב העיגפה

 םינש ונייה םיאולכש רבדה אוה דחאכ ךחוגמו ביאכמ המ
 תשגל ונמצעב זוע ונבהרה אל .חותפ חתפהש ונעדי אל ונחנאו תובר

 .םישפוח תויהל ונלוכיש םוקמב ונייה םישובח .תאצלו חתפה לא

 שפוחה ךרעש ,םידבעל ,ונימדנ םיארפל +ונב תולכסו תושפט המכ
 .ןיטולחל ול דבא

+ 

 1918 רבמצד

 ימצע ןוטלשלו תואמצעל וכזו ולעתנ הירטסוא ימע לכש העשב
 ,שדח ךלמ ונלצא םק ,םייולימ לע ואב רתויב םיסומכה םהיתומולחו

 רבדה עריאו .ונב לושמל רמואו תעה חור תא עדי אל רשא ,ינמור

 הנושאר םיבשויו הלעמ ילשומ םירשו םאסכמ ודרוה םיכלמש םימיב

 ביהרמו יוזב םע אב הלא םימיב .םיבעתנ םירצנכ וכלשוה תוכלמב
 שוכרל ףאו םירצמ ילב לושמלו השדח הלשממ םיקהל ושפנב זוע
 ויה אל םלועמש תוצראו תונידמ ותוכלמל חפסלו תושדח תוצרא

 ,הלא םישעמ השוע אוה תונשונ תוירוטסיה תועיבת חוכמ .ול תוכייש
 .םירקבל תושדח תוריזג רזוגו םיקוח איצומ

 תותוחנהו תודוריה תובכשב דוחיב היתותוא הנתנ המחלמה

 רשא ,הבכש התוא .לארשי תיב ונמעב דוחיבו תילכלכ הניחבמ
 לכמ רתוי תונברק הבירקה ףאו תורחאה ראש לכמ רתוי הלבס
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 -למה רחאל ןהילגר תחתמ טמשנ ילכלכה עקרקהש ןה ןה -- תורחאה
 םיפלא יפלאו הלכלכהו היחמה יפנע לש םבורמ וקחדנ הלא .המח

 יאדוובו היצילגב ונמע ינבמ תובבר .הסנרפ ירסחו לטב יכלוה ושענ
 ןכסמו םייאמ רבשמ לש ופס לע םהו םמויק ללשנ תורחא תוצראב

 תועשבו !?ןאל :םהיתוחומבו םהיתובלב תרקנמ תחא הלאש .דחאכ

 םימחנתמ םה .אתרופ הלצהכ םהל הארנה שקב ףא םיזחאנ םה שואי
 םיגילפמה שי .םתדלומ תוצראמ דודנ קיחרהל םישקבמו םידודנב

 .םתרטמכ לארשי ץרא תא םיעבוקה שיו הקירמאל

 .רופלב תרהצה םימיה םתואבו -- םלועל תונויצה הדרי הנהו
 םימיב הב יתייח הגוה .ישפנל תונויצה התיה האכנ חורל אפרמכ

 הנורתפ יתעדי אלש ,דיתעה תלאשב יתעד חיסהל ידכבו .תולילבו

 תאשמ התיהש תורפסה איה ,תירבעה תורפסב ימצע תא יתעקשה
 םהו יעושעש ויה תירבעהו תונויצה .יתעד לע ידמע םוימ ישפנ
 : הלצהו ןורתפ לש חתפ יל חתפנ ןאכמ .וז הכובמו הרצ תעב ינומחינש

 -- בגוי וא םרוכ ,רכיא הב השעיאו לארשי הצרא הלעאו םוי אובי

 יתרמא ץוחלו הפשהמ אל .םידק ףדורו חור העור ,ינענכ רחוס אל ךא

 ןורתפש ,יתייה חוטב .ישפנ יקמעמ םירבדה ועבנ ןכש ,ימצעל תאז

 לע םימיה לכ יתייה גאוד קר .יטבל רותפל יושעה ידיחיה אוה הז

 -נאה הרושבה האב הנהו .המשגהה ןיבל הלאשמה ןיבש ברה קחרמה

 ץראב תידוהי הקילבופיר םיקהל שקבמ הז םע יכ ונל הרמאש ,תילג

 תולשממה רתי לכ לצא ךכל םישורדה םידעצה רבכ ושענ ףאו לארשי

 תואיצמב רבכ איהו םידוהיה ץרא התוא יתיאר יחור יניעב .םלועב
 םשל םירהונ ולוכ םלועב וניריעצ בטימו ונמע ינבמ תובבר הברהו

 אוביש לודגה הנחמה ינפל םירבועה םיצולחה ויהי הלא .ןומהב
 .לארשי הצרא םהירחא

 םידוהי םיכלוהו .לארשי הצרא וכל םידוהי :םלועב עמשנ לוק
 םינומה .תורחא תוצראמו היסורמ םג יאדוובו היברסב ,היצילגמ

 -בחתמ הלא לכ .םיבבוח םתסו םילעופ ,םירכא : המש םירהונ םינומה

 ץיבונרשטב ףא .הצרא הרמזבו הרישב םילועו תורובח תורובח םיר
 .רצק ןמז ךות תולעל הלודג הרובח תדתעתמ

 לכ יבלל תבבודה וז העונת ירחא םסק תותובעב ךשמנ ינא ףא

 יכ ,הלעא בורק ןמזב אל :רהרהמו לקוש ינא ךכ םע דחי םלוא .ךכ

 ףאו .יקסעמ הברה קלסל ילע םש ,הניוול עוסנל יכנא רמוא הליחת

 דומלל ונייה ,עודי ןבומב ימצע תא רישכהל יכנא ךירצ הליחת ,וז

 אלו 'וכו הבצמ ,םילקאה ,לארשי ץרא לש היפרגואיגה תא רוקחלו
 רבחתהלו םשריהל ילע ךכ םושמ .אורק יתלב חרואכ המש אובל
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 ליבשב לכהו -- ירבח ראשו ףסוי ירבח םע ןמדזהל ,הרובח וזיאל

 אל דבלבו לארשי ץראב רמוש וא בגוי ,םרוכ ,רכיאל תושעיהל
 תויהל לקנה .ירזעב אהת יתובא יהולא די .הלוגב הפ ראשיהל
 יתייה רשואמ המכ !השעמב לבא -- תוקיר תוזרפו םילמב ינויצ
 תויחלו לועפל ,ונצראב דובעלו רוגל ,המש תויהל רבכ יתלוכי וליא

 םש םייחב ףתתשהל ,ולוכ םלועב םייח םדאה ינב לכש ךרדכ םש
 הבה .שפנבו ףוגב ,אירב ידוהיו םלש םדא תויהל ,הלא םייחמ תונהילו
 ! לאגינ המ ןמז דועבו ןתי ימ .וניפיצ הברה .הווקנ

 1919 ץרמ .הניו

 לעופב ףתתשהל אלב דצה ןמ ראשיהל לוכי יניא יכנא ףא -
 הז וננויער םישגהל ונשגינ ףסוי ידידיו יכנאו המואהו ץראה ןינבב
 ?ךכ םשל הניוול ונאובב ונתרטמ תישאר התיה אל םולכ .יוחיד אלל
 התע והנה ,םירוענה ער ,םייח .ךכב ונומידקה רבכ ונירבחמ םינש
 .םשריהלו יאניתשלפה דרשמל תשגל ונינש ונטלחה .ץולח"לעופ
 םייוארו םימיאתמכ ונינש תא רישכה הלהו הקידבל אפורל ונחלשנ
 .הדובעל

 -ילשל םיפצמ ונא וישכעו ונירוחאמ רבכ השעמה תישאר ,ןכבו
 רשפא יא םייח ונרבח דבוע םש םוקמל .(הרשכה) הדובע םוקמל ונתח
 האירקל םוי םוי םיפצמ ונא .םידבועב םוקמה אלמתנ רבכ .עיגהל רבכ
 רבדה תא החוד ףסוי ונרבח וליאו .רחממ רבכ ליחתהל ןכומ ינאו
 םילושכמה תורמל ונידיב רבדה הלעי יכ יכנא הווקמ .םימי המכל
 .-- םיבורמה

 םייחמ בתכמ

 ןברוחל ט"מתתא -- ט"ערת 'ב רדא ח"י ,ףוהייה-ףוהיינ

 דואמ .ךיתויולג יתשו ךבתכמ תא יתלביק !ףסוי בוטה ידידי
 ןמ יכ ,השעמב םכנויער תא םישגהל תמאב םתטלחה יכ לע ,ינא חמש
 ,ךעידוהל יננה הפ םיאנתל עגונב .ונמע עשוויי אל תומרה תוזרפה לכ
 השק הניא הדובעה לבא .דובעל םיכירצ םנמא .םינייוצמ םיאנתה יכ
 םג זא תאזה הדובע תא תושעל םילוכי םירחא םאו ,םדא חוכמ רתוי
 ךממ םישלח םניה הפ ונירבח ןיב בורה .התושעל םיחרכומ ונחנא
 .םהילע תטלוש תנייוצמ חורו תועובש ינש רבכ םידבוע םה תאז לכבו
 םכתא חולשל לדתשת רתויב בורקה ןמזב יכ רגנוא המלעל יתבתכ
 .החבט רותב הפ ןכ םג תאצמנ יתלכו יתסראתה :יתחכש רקיע -- .הנה

 םייח ,ןויצ תכרבב
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 ץיבונרצ ,1919 -- ןמויה ךשמה

 ןיא .אב ןיאו אצוי ןיא .םצמטצמ םלועה -- רבדמה ונילע רגס

 ןואמצה לודגו םיעיגמ אל םינותע .ונל הצוחמש םלועה םע רשק

 ,ונינינעל רשקב םלועב םיידוהיה םיזכרמב המש השענ המ תעדל

 דואמ המו .בלל בוצע הכ .ידוהיה םלועב שחרתמ המ ללכבו ונדיתע

 רשקה תא שדחיש ,ירבע :רתוי דועו ידוהי ןותע לע עגעגתמ התא

 .לודגה םלועה ןיבו ךניב

 בוחרל יתאציש העשב .יבבל תחמשו יתעתפה ןיבהל לקנהו
 עיפומה תע בתכ ,"תולובג, :יניע דגנל רקדזה ירבע יתע בתכמו

 םיבוט םירמאמ וב םנשי .ןמפוש .גו קורדנזיד .צ לש םתכירעב הניווב

 העשב יתייה המוד .תרוקבו םיריש ,םישדח ףאו םיקיתו םירפוסמ

 םימיה לכב יתרכזנו יבצמ תא יתחכש .שדח עוצעצ ול ונקש קוניתל וז

 התיחו -- היגוסל תירבע תונותעו תירבע תורפסב האירק לש םיבוטה

 .ישפנ

 1.4.1919 / ט"ערת ןסינ 'א ,הניו

 ,םיריעצה ייח ךותל .ונמע ינבמ תובבל שבוכו ךלוה ץולחה ןויער

 הרז התיה תודהיה .רדוח אוה ,תודהיהמ קוחר ודמע הכ דע רשא
 תונש ואב הנהו .םהילע התיה האונש ףא -- הצרת םאו .הכ דע םהל

 ומיכסה רתויב תולודגה תויוכלמהו ןהירחאלש םולשהו המחלמה

 הכפהמ .ונצרא תא ונל שירוהל תוחיטבמו תוינויצה וניתושירדל

 יהוז .התובישחל ךורע ןיא רשא תימינפ הכפהמ ,ונכותב הללוחתנ

 הייוליגמ .המחלמה לש תואצותה תחא -- תיממעו תינומה הייהת
 תוררועתהו הזמ "ץולחה, ןויער תוררועתה איה הייהת התוא לש

 ,תוצראה לכב תובבל שבוכ ץולחה ןויער .הזמ הידוהיה הריעצה

 הדובעל םיאצוי הלא לכ .תולעל םידתעתמה םיברו ,ברעמבו חרזמב

 םוקי יכ ,ונב הווקת .תינפוג הדובע לכב הילעה דע םיקסועו הדשב

 הדש ישנא לש רוד ,וידיב וירירשו וינתמב וחוכ רשא ,שדח רוד

 .הדובעו
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 הרשכהב

 םיצולחל הרשכהל םוקמ -- ןענורב ןביזרעטנוא -- תיתחת עבש ראב

 ,לודגה ףסויו ינא ,ונטלחה ,ונדידי םייח לש ותנמזה יפ לע

 -ובשל ינש םויב .עבש ראבבש תולעופהו םילעופה תצובק תא רקבל

 השעמ ףוס תניחב התיה הרשכהה םוקמל וז העיסנ .ךרדל ונאצי תוע
 םה אלה ,םימיה םתואב חונמ יל הנתנ אלש ,הליחת הבשחמ לש

 ונתלבק התיה הלק אל .ץולחה ןויערל ינא ףא יתספתנ םהבש םימיה
 דע הניווב ילארשיצראה דרשמב תוצצורתה ךכל המדק .וז הצובקל

 רשוא ,לבקתהל ,ותסוראו םייח לש םתולדתשה ידי לע ,ונחלצהש

 ינא םג התעמ ירהש ;ונתלבק לע וז הרושב עמשמל ינפיצה ץ?ק ןיא
 יולימ לש הפוקת ,השדח םייח תפוקתל סנכנ ינירהו לעופב ץולח

 םייונב םילדגמ ינוזחב יל יתומיקה רבכו אנד תמדקמ תויובח תווקת
 .תראפתל

 -לטמב םילברוסמ וננהשכ ,הניו תא ןנשטנ רוקיבה רחאל ,ןכאו

 דע ונצלעו ונוש ךרדה לכב .ונמכש לע תורורצו םיבורמ םילט
 תויושע תוטמ ונאצמ עבש ראבל ונעיגהב .ונצפח זוחמל ונעגהש

 קוחרהו בורקה ונדיתע לע ןאכ ונרביד הברה .םייריכה לע שאו

 ךכ ךות .המודכו םילויט ,םידומיל ,תודובע לש תינכות ונל וניוותהו
 עיפשת דציכ ?ןאכ ראשיהל לכוא םאה :תובשחמ יברקב וצצורתה

 ןענורב ןביזרעטנוא (עבש ראב) הוחב הנושאר הרשכה
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 רשפא :יב רקנל ליחתה קפסה ףאו .הילא לגתסא דציכו הדובעה ילע
 .אוש תווקתב ימצע תא המרמ אלא יניאו הדובעל ללכ לגוסמ יניאו
 לע יתוציקה .םויה רוא דע ןושאר הליל ותואב יתנש הדדנ ךכ םושמ

 ינוק ינפל יבל ךופש ןעמל יתללפתה ,יתצחרתה .רקובב עבראב ןכ

 חבטמב ונייה ששב .הדובעה תלחתהל יתיפיצ חור רצוקבו ,םימשב
 : ליגר אלו חמשמ ןויזח ינפל הבצינ ךכ ךות .תירחש תחורא ונלכאו
 יתיאר אל רשאכ ,ןבל הפק סוכו המשל היואר םחל תפ לביק דחא לכ

 הליכאה רומגל יתלוכי םא ילע םנוק .ץראב המחלמ 'ד תושע םוימ
 הלא ןוגכ םילכאמ ינדעמל הכז ימ :ימינפ שוגיר בורמ היתשהו

 ?אלמ ףסכב םגו הריטעמה הניווב וליפאו המחלמה יהלש ימיב

 ,תירישעה העשל הינש רקוב תפ תלבקו היתשהו הליכאה רחאל
 ריבעהל לטוה ילע .תפסכנה הדובעה תא ונל ונתנ םשו רצחל ונאצי

 המיענ אל םגו הלק אל הדובע התיה .םוקמל םוקממ םיתורכ םיצע
 ףאו .םירפסה לע וימי לכ דקושהו תיב בשויה יל דוחיבו -- רתויב

 דע הלודג הכ התיה הדובעב יתוזירזו אלמ קופיס יל היה ןכ יפ לע

 ךכ רחאל .ןכמ רחאל הזמ יל ערי אמש ךכ לע ינוריהזה םירחאש
 תוריפחהו םיקמעה יולימ ידי לע .תופועה רצחב עקרקה תא ונרשיי
 תוקרי ןגל ונארקנ רשעב .הפי רושימ התשענ רכיכה התוא לכש דע

 הדובעה םוי לכ ךשמנ ךכו .יצחו הרשע תחא דע ונרדעו ונרפח םשו

 .ילש ןושארה

 תוחישב ונילע ורבע הדובעה תועש .תופייע םוש יתשגרה אל

 אצויכו קוחשב ,הדובעה יחיגשמ לא תועדוותהב ,הרישב .תירבעב
 -עלבו יכיחל וברע תוחוראה .בלה תוננורתהמ וצרפש םירבדה הלאב

 תפוקתל יתסנכנ ךכו .הדובעל רזוח יתייה החונמה רחאל .ןובאיתב ןית

 : הרצקב ןמקל ןמסא םייללכה היווק תאש ,השדח םייח

 הרבחה ןמ שורפו לדבנ יתייה .םידדוב םייחל זא דע יתייה ליגר

 ,הביתכ ,האירקב םימיה לכ קוסעו ירדחו יתיב ךותב אולכ בורלו

 -בחה םיזילעה םייחה םעט תא .םירבדה הלאב אצויכו דומילו ןוניש

 יתשגרה אלש םושמ אל ,םלועמ יתעדי אל תיעבטה הוודחהו םייתר

 םיאנתב יתייה יח .ךכל תונמדזחו תלוכי רדעה ךותמ אלא ,ךכב ךרוצ

 תחא תבב הנהו .םיגנעמו םיזילע הרבח ייחל םוקמ וחינה אלש ,הלאכ

 ,הרבח ייחל יתסנכנו יתודידבמ םואתפ יתאצי !ייחב הזכ יוניש

 תוברל ,םימיה לכ .ברעה דע רקובהמ םהב לבח חקולו ףתתשמ

 לכש הביבסבו ךומכ םישנא תציחמב אצמנ התא תולילהו םיברעה

 האנהו הבוט ךל שי םולכ .תירבע ףא -- הצרתשכו תידוהי הלוכ
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 אל הלא םימיש רצ הכ יל היה ךכ םושמ !הלא ןוגכ םייחמ תולודג
 .רתוי וכשמתנ

 ףוגה תוגאד תא .םיחמשו םיזילע ללכ ךרדב ויה ןאכ םייחה

 ונמחל םא גואדל ונל היה המ יכו -- ונווג ירוחאמ ונכלשה שפנהו

 ונתוא םיסנרפמו םינז ויה ןאכ !עפשב וליפאו ונל םינתינ ונימימו

 : הזכ היה םויה רדס .דובעלו רוזחלו דובעל ךכ ףלח היה ונילעו

 לע םאו תימצע תוררועתה ידי לע םא ,ונייה םימק ,שמחב ,רקובב
 ,ונידגב תא וניקינ .ונידיו ונינפ ונצחר ,ונמק .תומלעה תחא ידי

 תירחש תפ לוכאל ,ךרעב ששב ,תכלל ונזפחנו ונרשו ונקחצ ,ונחחוש
 םחל תכיתחו םילשובמ םיחיטבא ץימ ידי לע קותמו ןבל הפק סוכ --

 ששמ בורל היה הדובעה ךשמ .הדובעל ונאצי קוידב ששב .הנוגה

 םשל רדעמב הריפח רמולכ .ןגב רודיע : הרקיעו ,יצחו הרשע תחא דע
 אלש דוחיבו המיא הליטמו תממעשמ התיה המצעלשכ הדובעה .תוגורע

 הפוצר הדובע ונילעו ילע התיה הלק אל ירהש .רקיע לכ הלק התיה
 היה :וז תומכ הדובעל ונלגרתה אל ןכ יכ ,הצחמו תועש שמח תב

 ,המדאה ךותל רדעמה תא עוקתלו ןמזה לכ םיחוחש דומעל ונילע
 .הלילח רזוח הכו הלעמל רפחנה ךילשהל

 תודובעל ארבנ אל ידוהיהש רבוסה לכ :רתויב בושח חקל

 םלועב השק הדובע ןיא ללכב .העטמו העוט אלא וניא הלא ןיעמ

 לכו םדא לכ .הל לגוסמו רשכומ טרפב ידוהיהו ללכב םדאה ןיאש

 הדובע לכב דובעל לוכי והירה ,וירבאבו ופוגב םלש קר והנהש ,דחא

 ,רמולכ ,ךכל תישפוחה הטלחהה ,דובעל ןוצרה אוה רקיעה .םלועבש

 שגר דוע ךכל םיכירצ ןכו ,וז הדובע תושעל ותוא םיצלאמ ןיאשכ
 םיאנתה לכ ךל םאו .תמאב הליעומ איה הדובעהו קירל דבוע ךניאש

 .תאזכ הדובעמ םלועב םיענ רבד ךל ןיא הלאה

 -ובעב ישוקה תא הברהב לקה הז רבדו אתווצב םידבוע ונייה

 ,םיטטוקתמ ,םיחישמ ,םיטפטפמ ,םיחכוותמ ונייה הדובעה ךותב .הד

 תא חיסהל ידכב קרו ךא תאז לכ ונישע .םיפרחמ ףאו םיקעוצ ,םירש
 "םיתיממ, הזכ ןפואב .םירחא םירבדב וקיסעהלו הדובעה םצעמ ונבל

 תוריהמב ונילע רבועה ןמזב ונשגרה אלש דע תובורמ תועש ונייה

 לגרהה השועש המ .רתויב תולודג תוציפק ונתחמשל השע ןועשהו

 ,םהייח ימי לכ ךכל םיליגרהו אנד תמדקמ םידבועה םילעופה לצא

 אלול :יבל לא יתרמא תחא אל .םייתוכאלמ םיעצמאב ונא ונישע
 דימתהל קזח ןוצרו בל ץמוא ונל קינעמו ןאכ ונתוא קיזחמה לאידיאה

 ףאו .הלא ןוגכ םיאנתב הדובעב ךישמהל םילוכי ונייה םא קפס --
 ךלהב ונייה םיאצמנ וא דחי דובעל אל םיתעל ונל ןמדזנש ,ונל עריא

16 



 וכרא המ זאו הסמעמלו הפייעל ונל הדובעה התיה זא ,ךדכודמ חור
 ! תועשה ונל

 ותואב .תחא דע יצחו הרשע תחאמ הכרא םיירהצה תחורא
 וא ,םינשי ףאו םיחנ םיתעל ,ונמצע תא םיקנמ ,םיצחרתמ ונייה ןמז
 המצע הליכאה .םסאב ןבתה לע םיחטתשמ םתס וא םיארוקו םיבתוכ
 םוקממ הבישבו הכילהב דוביאל ךלה ןמז הברה םרב .בר ןמז הלזג אל
 לכואה .חונל םימעפ הברה ונלוכי אל ןמז לש הז דוביא לשב .הליכאה
 רבדהו רשב לשמל ונל חטבוה .רתויב בוט אל םגו ער אל טלחהב היה
 רותבו ןיסירג וא המדא יחופת םע ןמש קרמ םילבקמ ונייה .םייוק אל
 םיאצוי םירקמב קר .תוקרי ראשו הסח וא ,דרת ,המדא"חופת בוש תפל
 תא ונייה םיבזוע דימת םוקמ לכמ .תוביבל ונייה םילבקמ ללכהמ
 .ןוצרה עבש אל םא םג העבש סרכה רמולכ ,םיעבש ונאו ןחלושה
 םיקוסע ןאכ ונישעש רצקה ןמזה ךשמב .םעפב םעפמ ונתשנ תודובעה
 תרבעה .ןתניעטו םינבל תקירפב םג ,יתרכזהש תודובעב דבלמ ,ונייה
 השעמ רות יתוכאלמ לבזו חלמ תקירז ,ךפיהלו תולגעל ןורקהמ םחפ
 ;רודיעב הדובעה התיה רתויב הרידת .תודובעה הלאב אצויכו השירחה
 םידבכו םישק בר למעב תאצוהש םיבגרה וא םינבא תאלמ המדאה
 תעבט התאו יחסו שפר תומוקמבו םימגאב הדובעה התיה םיתעל .ויה
 תא ואכיד אל הלא לכ םלוא .תקרפמהו בגה ונל ובאכ .םייכרבה דע
 וניפוגל םגו וניתושפנל הכורא ולעה תודובעה לכ הברדאו ונחור
 רכנב ןאכ תישענה הדובעה וז ןיא ףוס ףוס :ונרמא .ונתוא וקזיחו
 רקיעה .ונצראב דיתעה תדובעל ןילקרטו ןויערה םצעל הנכה אלא
 ונאובב ,ךרטצנ אלש ידכב ,דובעל לגרתהלו דמלתהל :התע ונינפל
 ונל תפכיא היה אל ךכ םושמ .ץראהו םעה ןובשח לע דמלתהל ,הצרא
 .םינוגה םיחוור םהל הסינכמ ונתלועפו ונידי לע םיחיוורמ םירחאש
 תודובעה לכב ןאכ ונדבע םאו ןמזה לכ ונל הריאהש איה וז הרטמ
 .ונבל אשמ לארשי ץראב -- קוחרו רחא םוקמב היה ונבל ירה

 ,םיחישמ ,םיפסאתמ ,םיצחרתמ ,התיבה ונבש הדובעה םות םע
 התיה ונתצובק .םיבורמו םינוש םיניינעב םינדו םיחכוותמ ,םיאירקמ
 תורוחבל םירוחבה ןיב סחיה .תומלע שמחו םירוחב העבראמ תבכרומ
 .הרומל יתייה ינאו תוליחתמל ירבע סרוק ונומיקה ונא .ןייוצמ היה
 תירבע ידומילב רתויב וניינעתה אל הלאש רמאיהל תנתינ תמאה לבא
 םוקמב לויטל תכללו יטשקתהל ורכיב ןתדובעמ ובשש תועשב .הלא
 ומש אל םירועישב ועיפוהש העשב ףא .םירועיש ןיכהל וא דומלל
 הקהיפ תישילשה ,םינמור הארק הינשה ,המנמנ תחאה :םהל ןבל
 ךרוצ שי תירבעה דומיל םשל יכ ןהל ריבסהל היה דואמ השקו
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 תומיענ ןובשח לע ,טעמ אל ןמז הזל שידקהל שי ןכו הבורמ הדיקשב

 -לרפו האל ,תורבחהמ םייתש קר ועיפוה הדגאל ונלש סרוקל .םייחה
 דחוימ סרוק ונל היה ףא .ועיפוה דימתו דחוימב וניינעתה הלא .רטומ

 -גנא ,הירוטסיה ,ך"נת ,דומלת ,הדגא :ןוגכ ,םיבורמ דומיל יפיעס ןב
 .הזב אצויכו םירפסב האירק ,תיל

 דעונש ימ השע םוי לכב .הנויקנבו הירדסב םג הנייטצה הצובקה

 הווחאה התיה ללכבו תועירבו תודידיב םייח ונייהו םירדסה תא ,ךכל

 ינשה ;רכוס םרות דחאה היה זא .הפק ונייה םילשבמ .ונילע הכוסנ

 ונבכשב וגירדחמ ודהדה הלאו םירש ונייה דימת .םחל : תומלעהו הפק

 .ונרשואלו ונתאנהל םיצולח ייח ונייח ךכו .ונמוקבו

 .עבש ראב לש הפוס

 ןמז ןאכ ראשיהל רמולכ ,עבש ראבב הוולשב תבשל ונשקיב
 הכפהמ ונילע איבהו 1919 יאמב דחאה לש וזגור ונילע ץפק הנהו בר

 יריכש אלא ונא ןיא יכ ,ונייה םיעדוי .ללכב ונתדובעבו ונייחב המלש

 יא :ונל רמולו דחא ריהב םויב אובל הזוחאה לעבל ול תושרו םוי

 ביחוטב וליפאו ונרעיש םלוא .חורה םכאשי רשאב וכלו םכב ישפא
 ריאשי אליממ ול הבוטהו הליעומה ונתדובעב האריש רחאלש ,ונייה

 התיה אל תמאבו .הלא תודובעל ךירצ אוה ירהו .ךשוממ ןמזל ונתוא

 בטימכ ונישע ונא .תורמרמתהל הנאותו הנולתל הביס םוש ולו ונל

 ונתיישע לכש ונעדיו וליפא ,הל הצוחמו רצחב תודובעה תא ונתלוכי

 .טרפב תואלקחהו ללכב הדובעה דומיל םשל ךאו תיערא איה ןאכ

 דיחת ןהילע ונעדי אלש ,תודובע דובעלמ םלועמ ונבריס אל ךכ םושמ

 דבלבו ,אהתש המ אהתו ,הדובעל לגרתנ ,ונבלב ונרמא ,ףוס ףוס .הל
 טעמכ .רחא ןודא שקבלו שפחל תכללו בוזעל ךרטצנ אלו הפ ראשינש

 םירחאה םילעופה ושעש ןתואמ תועורג ויה וניתודובעש רמול רשפא

 אל תאז לכב .העורג התיה ונמע תוגהנתהה ףא .הז הזוחא לעב לצא

 הדובעה ונילע התיה הביבחש יפל ,.הבהאב לכה ונלביקו ונרמרמתה
 תעדל המצע תא הדמל ,תיתרבח הדיחיכ ,הצובקה ףא .המצעלשכ

 בוהא היה ונלוכ ןיב עגמהו ינשה תא הפי ריכה דחא לכ .ןמזה ךשמב

 יניתשו ונלכא דחי .ונתעברא ןיב הייוצמ הווחאה התיה רתויב .יוצרו

 ,םיחוכיו ,תוחישב ורבע םימיה .רחאה םילשה דחאל היה רסחש לכו

 .םינוש תולמעתה ינימו תוציפק ,םידוקירב םימעפלו תועיד יפוליח
 : רוציקב .םיבוט םירמאמו םירפס ונארקו ונארקה ,ונדמילו ונדמל ףא

 לאידיא ילעבו םייתימא םיצולח לש המגוד ייח ויה הצובקב הפ ונייח

 .יתרבח
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 הניווב ראשיהל היה לוכי אל ונתאמ ימ ?ונמצע תא המרנ המלו

 דוחיבו ונמע יריעצ זא וסנרפתה ןהמש תוסנרפ ינימ לכמ סנרפתהלו
 הסנרפ הסינכמ עדונכו ? ךכל רשכומ היה אל ימ -- תונוזמ"תריגאמ
 החוור ייח היקסועל הקינעמ ףאו המדאה תדובעמ רתוי הברה וז

 ,םנמא .סיכב םילצלצמ תועבטמו האנ הריד ,םיאנ םישובלמ ,דובכו
 הרותב הניווב ונקסע םוקמ לכמ .תאז ונישע אל הניווב ונתויהב ףא
 לכב דובעל ןאכל ונאבו הלא לכב ונסאמ תאז לכב םאו .דומילבו
 םידגבב ,תוכלכולמ םיידיב ךלהתהלו תוסואמהו תושקה תודובעה

 ,ףסלפתהל רתי ןמז אלל דוחיבו רהרהלו חונל תואנ ןמז אלל םילב
 הזיא םשל תורכמתה םושמ ךכב התיה ירה -- ונייה םילגרומש יפכ

 -בדה לכ ףא לע ןאכ ונתוא קיזחהו ונתוא םיסקהש רבדה אוהו .ןויער

 תומולחו תונוזח םקור ינא דועב הנהו .ץוחבמ ואבש םירגמה םיר
 .תואלפה בר ןינבה לכ תחא תבב טטומתמ דיתעל

 ותואב ונדבע אל .רבדה היה יאמ שדוחל ןושארה םויה םצעב
 םלועה ילעופ ראש םע דחי ונייה םיגגוחו ונתבש םילעופכ -- ,םוי

 שי םויהש ונל עדונ םיירהצה תדועס תעשב .הז ילנויצנרטניא גח

 וננחלוש לע רשב הלע אל הפ ונתויח םוימש ,ךכ לע ונחמש .רשב

 אב אל רשבה םרב .הז "םיכלמ ןדעמ,ל םייניע ןוילכב אופיא וניכיחו

 היהיו .רשב םינתונ םירחאלש תוארל בלה באד דוחיבו ונבל ןובאדל

 ,ךכ ונל הלע המ לע ןכוסה תא ונלאשו ונכלה .וניניעב אלפל רבדה
 :ונתואתשה ונעבהו ונפסוה .רשבה טועימ לשב השענ רבדהש בישהו

 וננוהמתל .םירחאמ םילפונ ונניא הדובעב ירהש ,םירחאמ ערגינ עודמ
 .תכלל ונא םילוכי וניניעב יוארו רשכ רבדה ןיא םא :ונל רמא

 שורדל ונטלחהו תושעל המ דחי ונצעונ הלאכ םירוביד עמשל
 הז ,וניניב םיכורא םיחוכיו וליחתה .התיבש זירכהל --ואל םאו יוציפ

 םוקמ אצמיי םא שורדיו הניוול עסי םייחש ונטלחה .הכב הזו הכב
 ,ןכאו .הפ תוצפל אלב דובעל ונכשמה ונא .ונליבשב רחא הדובע

 בלח ונל ןתנ ,םילכאמה תא ביטיהו ןכוסה רעטצה שארמ וניזחש יפכ

 ,תכלל ונל ןתי אלש ונייה םירובס .בר םחלו ןמוש רשב ,הפק םוקמב

 -מנש ,העידיה םע םייח בששכ ,םויה תרחמל .ונל אוה ךירצ ירה יכ

 ונטלחה .ונחמש ,גרבסומ לש ותצובקב ,רחא םוקמב הדובע ונל האצ

 ירה בר ןמזל הדובע ונל חיטבי םא יכ ,ונלש תיבה לעבל עידוהל ןכל

 םיתבוש ונירה ,ואל םא .ראשיהל םינמוזמו םינכומ ונאו רבדה בוט

 םתאו םכינפל םכרכש ירה :ונל בישה ונתעתפהל .ונכרדל םיכלוהו
 ! תכלל םכל םישפוח

 אל יכ ,ונייה םירובס ונמותל ,וז הבושת ונל המרג רעצ הברה
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 ,תובורמו תולודג ויה אלש ,וניתולאשמ לכ אלמיו תכלל ונל ןתי
 רצימ .תויחמ לדחתו דרפתתש ונתצובק לע יל היה רצ ...הנהו .הבוטל

 תידוהיו תימואל תירבע חור התיה האלמש ,וז ונתריד לע יתייה

 התמשנ החרפ דחא תבב .ידוהי ןכות תולעב תונומתב התיה תטשוקמו

 ,הווחא הברה ךכ לכ םיבורמ םימי ךשמב ונל הקינעהש הריד התוא לש

 דרי םשג .תיבב ונראשנ םיירהצה רחאלש םוי ותואב .תועירו הבהא

 ותטלחהמ וב םחניי ילוא ןכוסהש ךכב םחנתהל וניסינ תאו ץוחב

 .ותוא קרפיש ימ היה אלו םחפ ןורק עיגהש דוחיבו בוזעל ונל ןתי אלו

 תונומתהו םיטושיקה תא םילתכה ןמ ריסהל יתלחתה ינא
 .רקובה תרחמל ךרדל ןכומ תויהל ידכב ,יצפחו ירורצ תא שובחלו

 םוקמב בשייתהל ונידיב הלעי לקנב אלש ,הקעומ יבלבו יתייה בוצע
 .תרחא הצובקל רבחתנ ירה ונידיב רבדה הלעי םא וליפאו .רחא

 תחא .הברק לא ונאב יכ עדנ אלו הכותב עלבנ ונאו רתוי הלודג

 םוקמ םושב גישנ אל הב ךורכה םעונה לכ םע וזכ הריד יכ ,יתעדי
 יבלב הווהתנ ללח .יתוימינפ הנקורתנ .ינממ לטינ לודג המ רבד .רחא

 לכונ יתמו ןכיה עדוי ימ .יתווקת לכ רהמ שיח וזוגנ תחא תבבש

 !וז עבש ראבב ורשקנ תומולח הברה הכ ירהו .ונתדובע ךישמהל

 ירה אל :יבלב יתרהרה הרשו הצובקה לכ הדמעשכ ,רקובב תרחמל

 אל םלועלו ירוענ תומולחמ טעמ אל יתנמט ןאכ .יתאצכ ןאכל יאוב

 יתאציו הזוה ןאכל יתאב .ןאכבש תויווחה ישודג םימיה תא חכשא
 .הבזכאה ףלח ירכש היה הז -- לעופ
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 עגיימ םירבדו ןידו תויוצצורתה ירחא ךרעב תועובש 3 רובעכ
 הרשכה םוקמל תאצל וניכז הניווב םיינויצה תודסומה ןיבו וניניב
 .(םיאניוול טיקו שפונ םוקמ) "גנילריק, םשב הניו תביבסב יאמצע

 יתא ןכומה ,"ויז קמע, ץבוקב רפוסי "גנילריק תצובק, לע

 .םיבותכב

 םלשנ אלו םת
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 .ץיבלסיק יאמ .
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 םישודקה תומצעו םידלש םיאלמ תוצירמ עברא

 םישנו םישנא םישולשכ םדי לע

 םידלשה תא םיפסוא רטסינסנרטמ ורזחש הצילסובונ ינב

 םואיביו הביבסה תודשב םירוזפ ואצמש םישודקה תומצעו

 ."לארשי רבק,ל
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 ןוכישל הסינכב טלשה

 הצעומה חרוא -- ןורשה תמרב ןוכישה םיקמ

 לומתא ויה לארשיב םירקבמה המיל ורפמ ,ותיערו רקפ יכדרמ -- .ג םוי

 .ןורשה תמרב תימקומה הצעומה יחרוא

 50.000 םינש רשע ינפל םרת ,היברסרב הצילוסובונ יאצוימ .פ .מ

 ידי לע ודמשוהש הצילוסובונ ידוהיו וירוה תחצנהל ןוכיש תמקהל רלוד

 םילוע ונכוש ק"קה תמדא לע ץורשה תמרב הנבנש ץוכישב .ש"מי םיצאנה

 .הנידמה תמקה רחאל ועיגהש הצילוסבונ יאצוי

 .לארשיב .בונ יאצוי לש דעוה ירבח םג וחכונ הצעומב םינפה תלבקב

 תמקהל ותמורת לע ול הדוהש ,םכח רמ הצעומה שאר ריב חרואה תא

 ,ץיבוניבר .א ר"ד םג עימשה הכרב ירבד .הבשומה ךותב הזה האנה ןוכישה

 : םזוי דעוהש םילעפמ המכ לע הרסמש ןדמל הנחו ןמלדיא .מ .י דעוה ר"וי

 .םיכרבמל הדוה רקפ רמ .דועו תידדה הרזעל הפוק ,הצילוסובונ רפס תאצוה

 רמשמה לע 1962 יאמב 2
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 ןלימשירפמ ריאמ 'ר תב תירומדאה תרגא

 םסרופמה קידצה ברה תב היח םירמ תירצומדאה לש תרגא
 ןאלשימערפמ ה?הלז ריאמ ה-ומ

 ץטאש ק"פל .ג"נרת .חטב םתבשיו רדסל ק"שע .'ו םויל רוא ה"ב
 לחר יסאר תרמ הדיסחה הדיגנה השאהל ס"טכו החלצהו הכרב עפש

 דריג לבקמ בָאה ךיא םכאידוע הנה .י"ג שוביל םויכו דיגנה הלעב ש"ע 'יחת
 ינפל םכדעב ללפתהל ינא ןכומו כ"ר א ןוידפה םע תרגא רעייא ןהעוו
 טללאז רהיא ןעפלעה ךייא לאז ת"ישה ךיוא ךייא שטניוו ךיא ןיא .ת"ישה
 ורעייא חוורב הסנרפ ןבאה טלאז ןיא ב"בכו י"נ םכלעב םע ךדניזעג ןייז
 טימ ןירעוו ןעפלאהיג טלאז ןיא הלעמל הלעמל ןערעוו םמורתנ ןלאז תולזמ
 ןיא קיפארט יד ןבעגקיריצ ךייא לאז ןעמ םכל רוזעי ת"ישה ברקב העושי א
 ללאז רע רעטאנניפופרה יניעב ןייז ןח אשונ טלאז י"נ םכלעב םע רהיא
 ערענעלקַא ףיוא ןעכיילגרעפ ךייא טימ ךיז לאז ןיא ןייז ביטימ ךייא טימ
 לאז רע תיבה לעבה יניעב ןייז ןח אשונ טלאז ןיא ןעבעג רע לאז זיירפ
 רהיא ןייז םלשמ לקנב סע טלאז רהיא ןיא עמשטערק עיד ןעגנידרעפ ךייא
 .חוורבו דובכב ןייז סנרפמ ב"ב םע ךייא טלאז

 ךייא ןעלאז עיז ךייא איב ש"יי ךסַא ןעקנירט ןעלאז םילרע עיד
 ךותמ רעדניק ערעייא ןייז לדגמ טלאז ןיא .טלעג ךסא ןעזעל עיצ ןעבעג
 ךייא שטיוו ןיא .םירפ ןיא טיג ןייז ןעלאז עיז דובכו רשועו הבחרהו תחנ
 לאז סע רי'הי ןיליפת ןגעל יצ ןעביוהעמנא טאה סאוו י"נ םכנב ןיפ ט"זמא
 ןיז ללפתמ לאז ןיא דניק ךילרע א ןייז לאז רע תחלצומו הבוט העשב
 ןעבאה תחנו גונעת טלאז רהיא ןיא טייקכילרע טימ םויו םוי לכב ןיליפתהב
 הביתכ א ןייז לבקמ עללא טלאז רהיא .רעדניק עללא ןיפ ןיא םהיא ןיפ
 זא ךייא שטניוו ןיא םכדעב ריתעמה ד"כ .ןעטיג םילא טימ הבוט המיתחו
 סע ןעיט יצ ןעבָאה טכאמ ןייק לאז ןעיט ץטכעלש ךייא ליוו סָאוו רשוער עד
 טימ ןעפלאהיג טלאז רהיא ןיא ןעגעוו עללא ןירעוו טרהעטשרעפ םהיא לאז
 .ברקב העושי רעד

 ואלשימערפמ ה"הללז ריאמ ה"ומ םסרופמה קידצה ברה תב היח םירמ
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 איעי בובל דיבאה ןואגה ברהמ ד/הפפ ףוגמ תואב תוא קתעה

 ה"ב

 ק"הא ינינעב ד"ודה רבדב הרות תעד י"פע םירומאה םירבדה ויה ןה
 ירחא 'כב י"ע בעסאקמ קידצה ברה ןיבו אצנשיומ קידצה ברה ןיב רשא
 קידצה ברה .הז תמועל הז םהיתונעט וכרעו ינפל םהיתומיצעת ושיגה
 ינב ומירי רשא המורת ףסכב תואבגה תרשמ תשרל טפשמה ול ביסאקמ
 הרותל םתיחמ ושידקהו 'ד ץראב םיבשויה הלא שפנ תויחהל .ד"ל לארשי
 ויתחת אוה דומעי מ"גבנ ג"הרה ויבא לש ותלשממ תומוקמ לכבו הדובעו
 םרומה םרומה ףסכ וקלחל ןהו ףסכה תוציבקב תאזה הקדצה תדובעב ןהכלדת
 .ביסאקל ותיצחמו אצנשיוול ךייש ותיצחמ שעבמ ג"הרה י"ע

 ונתי ביסאקל ונתנ רשא תומוקמה לכב םדקמכ וגהנתי שארימראמב
 (?) גדל יינעל ףסכה תקולחב ןכו .התע םג ונתי אצנשיוול ונתנ רשאו התע םג
 תוכז םוש ביסאקל ןיאו דבל אצנשיוומ קידצה ברהל ךייש אניוואקאב שוג
 ךרוצל ביסאקל תל אצנשיוומ קידצה ברה ביחתמ הז דעבו .הזה שוגב
 תועובשה גח דע כ"ר םיתאמ .ןמוזמב כ"ר ףלא ךס הנושאר הנשב ולש ללוכה
 הנש רובע ירחאו כ"ר םיתאמ םישדח השולש תולכבו .אתש יאהד ל"עבה
 םישדח השולש לכ הנשל כ"ר תואמ הנומש קר תתל ביוחמ וניא הנושארה
 אניווקאב יחרזא וא ידלימ ק"האב םיבשויה םיינעה לכ .הזה כ"סה תיעיבר
 הלאל םג תושפנה תסכמכ (1) ןיסקאי םהל תתל אצנשיוומ צ"הרה ביוחמ
 .הלילח שיאל שיא ןיב ולידבי אלו ובשחי ביסאק ינומא ישנא רשא

 וסח ןכ ירחאו ביסאק ללוכב םדוקמ םימימ ודקפתה רשא םישנאה הלא
 ביסאקמ צ"הברה לעו ןושארה םנינמלו םמוקמל תעכ ובישי אצנשיוו לצ תחת
 אלו ,ולש ללוכה ןמ דחאכ תסכמכ ןיסקאי ומל תתלו בוש ללוכל םחפסל
 םוש הלאה םישנאהל ןיאו הלילח םניח עורגל לושכמל הזה ןינעה םהל היהי
 .םיללוכה ראש יגהנמכ וגהנתי המידקה תכרעהב .אצנשיוומ צה"רה לא מ"וט

 ; ביסאקמ צ"הה םהילע דוקפל ביסאק ללוכל םיכיישה םירעה תומש הלא
 ,אנרובדאנ (?) ויפשטפופ ,עיימילאק ,ןאיטסיפ ,ינעשטפוטס ,ביטיק ביסאק
 ורוה '?) אנויד צסייא ץיווקשאליק ,בוטלבאז ,ןיטאלעד ,עינוטוא ,ןישמאל
 םהיתונבו םירע רשע העבש כ"הס ,אצינלאגי ,ץינמסיט ,ןישטארב ,אקנד
 תוכזו די םוש ביסאקל ןיא תומוקמה הלא דבלמו .הלאה םירעהל םיכייש
 וא חולשל (רסח.. אצנשיוומ צ"הה תדוקפ תחת םידמועה תומוקמהב
 סיקשיפה שי םא ,םיתפש רבדב ףא ולובג תיחשהלו גישהל הבוג תושעל
 םיביוחמ (?) ןייעראפה םהל םיכייש םניא רשא תומוקמב ביסאקמ ועבק רשא
 תרמשמ לע םידמועה אצנשיוו ישנאל הלילח ןכו ,םשמ םריסהל ביסאקמ
 ביסאקל םיכיישה הלעמל םישרופמה תומוקמהב השעמ תושעל הזה הדובעה
 םשמ ריסהל אצנשיוו ישנא םיביחתמ םגו ביסאקמ צ"הה תלחנ תיחשהל
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 תואלקחה רש

 ם"ישה רייאב 79-*  םילשפורי
 1959 ינויב 5
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 ינרקבל לכות ,ןורשה המרב השיגפה תא ףידעקמ ךנה טא
 ךוקבל םג ןכומ ינגה ,ברעב יעיבו םויב יתב לע >התיבב
 ,ךל הונ הז םא ,ךהיבב

 ,ה 57 ב ב
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 תואלקחתה רש

 גנילריק תצובק ריכזמל זול שידק תואלקחה רש תרגא
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 הניבוקוב תריב -- ץיבונר'צ

 הצילסובונ ונתרייעב תבכרה תנחת
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 אבצהמ השפוחב -- החפשמ ה ךותב ליח

 הצילסובונב ינמור-ידוהי ברועמ יתכלממ רפס*"תיב
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 ףזוי טנרפ רסיקה ותוכלמ דוה תורשב םיידוהי םימחול
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 ביוטסיו קחצי ןץושארה הרומה
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 ו ל

 היסנמיגה תכינחו ,הצילסובונ תדילי

 ך--5פ לחר הניוב תויח יבצ םש לע
 היבלסוגוי ץבסב ץראל הכרדב התפסנ

11 

156 

 הרומה

 ל

 תיבב הבוט הנושארה
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 1950 .הדירפ תונש 50 ירחא .דחי ונצבקו
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 1925 ,למרכה רהב הצילסובונ יאצוי
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 (1929--1924) רשנ תמדא לע תוקרי לודיגב הצילסובונ יאצוי
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 (1929--1924) רוזעי-רשנ תמדא לע תוקרי לודיגב הצילסובונ יאצוי
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 תירטסואה הצילסובונ

 הקיטסיטטס

 תרייעב ידוהי בושי תווהתה

 ,הצילסובונ םימואתה
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 .קושה
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 ןוטלש תחת הניבוקובו היברסב

 םינמורה

 הירטסינסנארטו םידוהיב תוערפה

 הצרא םילוע םידירשה

 סקינפ .לוחה

 תוליחמ לוגלג

 תושביה תומצעה

 'ב קלח

 ןקתשה למהרבא

 (ןתבחה) רנדוב הלסוי

 ןורהא השמ סורוקיפאה

 ףיעה שאר לש ונב טסילאיצוס



 בוט םש לעב הלביל

 םיבוט ינב לש היפונכ

 ונבו אתמד ברה

 שרפו הנשש ח"'ת

 יקדרד דמלמ

 ןרציה

 םיידוהי םילבס

 ריקי ןב ליטומ

 (לטיווק) הקתפה

 קחצי הדוהי תאמ) תבש תחמש

 (ןילימ
 ףפועמה קידצה

 ביזכהש יוליעה

 הדונמה

 םידוהי םיטוירטפ

 הילע ,הרשכהב הצילסובונ יאצוי

 .ץראה ןינבו

 'ג קלח

 הירלקפסא

 םינמויה רואל הצילסובונ יאצוי

 םיערה תשולש ןיב םיבתכמ תפילח

 הכפהמו אבצ

 הרשכה



 תונומתה תמישר

 עסַאק-דסח תלימג

 יבכמ תדוגא

 ןייאראפ-רעטייברַא רעשידיי

 העווזה תמישר לש טסכטה

 רקפ ןוכיש

 ןוכישה לש דוסיה ןבא תחנה

 הרותה רפס תסנכה

 תסנכה תיב

 ןבדנל םינפ תלבק

 ו ו, 4

 ןבדנל למס תריסמ

 הצעומה דרשמב ןבדנל םיגפ תלבק

 ןוכישב שרתשמ רעונ

 םיכמסמ

 ןלשימרפמ תינקדצה תרגא

 בוסוק--ץינשיו ד"הספ

 הנותחה לע הבתכ

 קצנירפש תרגא

 זול שידק תרגא

 בולק לצרה

 הנותחל הנמזה .טעליב

 ןוכרדה

 ץיבונר'צ

 ץילסובונ

 תבכרה תנחת

 ברועמ רפס תיב

 הרומה בוטסיו

 .ק--פ .הבוט הרומה

 לייח לש השפוח

 ה"ריק תורשב םידוהי םילייח

 ןילימ חספ הליהקה רבח

 ןושארה רגהמה

 םינבה םא

 תירפכ החפשמ

 הנש 30 ירחא דחי ונצבקו

 ןינב תדובעב הצילסובונ יאצוי

 תואלקחב ו, 1

 לול 1 7

 1930 קשמב

 םפפמ

 לובגה

 וטוז ר"ד

 ןשטיידה

 ןאיובמ ר"ומדאה רצחב הנותחה

 ןאיובמ ר"ומדאה לש ןומראה

 טקיפיטרסה

 סקינפה .לוחה

 הירטסינסנרטל ואציש החפשמ ינב

 ורזח אלו

 הניו היסנמיג תכונח .הרייעה תדילי

 התפסנש .פ תויח ברה ש"ע

 ץבסב .ץראל הכרדב

 ןמסטוג ריאמ 'ר ,אתמד ברה

 ותחפשמו

 (לקעי) בוקעי ונב

 ןענורב ןעבעיזרעטנוא .עבש ראב

 רפכה גנילריק

 הצובקה /

 םחימה די לע

 םהרבא 'ר ,הרוגדסמ ר"ומדאה

 ל"צז בקעי

 ריקי ןב ליטומ

 .םייריש יפטוח
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 תועט"ינוקית

 הטלמל בכרוהש םוצע ןונגנמ בותכ הטמל תורוש 3 30 דומעב

 ..ל ילב הטמל בכרוה תויהל ךירצ

 -סבהה תויהל ךירצ תינגרובה םוקמב הטמל תרתוכב .58 דומעב

 ,תלגריב

 תויהל ךירצ "ריחשמו, םוקמב הלעמל לוחה לע עטקב 63 דומעב

 .ריחשמו אלו ריתשמו האיגשה התוא 4 הרושב האלה ריתשמו

 .העיבכ אלו הציבכ

 תויהל ךירצ החפשמה ךותב לייח הנומתל תחתמ 139 דומעב

 .החפשמה קיחב








